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คํานํา 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2560)  
เป็นหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554) โดยได้นํามาปรับปรุงเพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และ ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 และ
ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ประกอบด้วยสาระ 8 หมวด 
ได้แก่  หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป  หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การ
ดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล  หมวดท่ี 
5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา  หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย์  หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพ
หลักสูตร  และหมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

การปรับปรุงหลักสูตรครั้งน้ีได้ปรับปรุงรายวิชา เน้ือหาในรายวิชาให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีกําหนดในแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(ฉบับท่ี 3)พ.ศ. 2558  และสอดคล้องกับอัตตลักษณ์และการปรับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พร้อมสอดแทรก
เน้ือหาเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือท่ีจะได้นําไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนและใช้ประโยชน์ใน
การประกอบวิชาชีพต่อไป 

 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 



 

สารบัญ 
 

 หน้า 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
3. วิชาเอก 
4. จำนวนหน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มคีุณภาพและมาตรฐาน 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
9. ชื่อ นามสกุล  เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณา 

ในการวางแผนหลักสูตร 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ 

พันธกิจของสถาบัน 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของ

มหาวิทยาลัย 
หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
2. การดำเนินการหลักสูตร 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก

หลักสูตรสู่รายวิชา 
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สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 

หมวดที่  5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

หมวดที่ 7   การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การกำกับมาตรฐาน 
2. บัณฑิต 
3. นักศึกษา 
4. อาจารย์ 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

หมวดที่ 8   การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินและประสิทธิผลของการสอน 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก  ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ภาคผนวก ข  ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
ภาคผนวก ค ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ 
ภาคผนวก ง ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ 
ภาคผนวก จ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
ภาคผนวก ฉ รายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
ภาคผนวก ช เอกสารสรุปการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรและตารางเปรียบเทียบ

เนื้อหาสาระการปรับปรุงหลักสูตร(กรณีหลักสูตรปรับปรุง)  
ภาคผนวก ซ การกำหนดรหัสวิชาและข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนชั่วโมงในการจัด

กิจกรรมแต่ละวิชา 
ภาคผนวก ฌ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
คณะวิชา ครุศาสตร ์
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัส  :  25501741110933 
 ภาษาไทย :  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   
 ภาษาอังกฤษ :  Master of  Education Program in Educational Administration 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 

   ชื่อย่อ :  ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Master of Education (Educational Administration) 
   ชื่อย่อ :  M.Ed. (Educational Administration) 
 

3. วิชาเอก 
ไม่มี 

 

4. จำนวนหน่วยกิต 
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรที่เปิดสอนเป็นหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 
 ☐  หลักสูตรปริญญาโทแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
5.2 ภาษาที่ใช้ 

 ภาษาไทยเป็นภาษาหลัก 
 

5.3 การรับเข้าศึกษา 
 รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศทีส่ามารถใช้ภาษาไทยไดดี้ 
 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
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5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  

 ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะได้รับปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารการศึกษา) 
เพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1  สถานภาพของหลักสูตร 
☐ หลักสูตรใหม่ 
 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2560. ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา  พ.ศ.2554  
6.2  การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

กำหนดเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตรในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งที ่    1/2560    วันที่  4  เดือน  มกราคม   พ.ศ. 2560 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 2/2560  
วันที่  25  เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2560 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2561   
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา 

1.  ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา 
2.  นักวิชาการด้านการบริหารการศึกษา 
3.  นักวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
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9. ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่ง และคณุวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ - สกุล 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา  

สถาบัน และปี พ.ศ. 
ที่สำเร็จการศึกษา 

1. นายกฤษดา  ผ่องพิทยา 
3-1005-XXXX-XXXX 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(การศึกษา 
6501 อนุ
สาขาวิชาการ
บริหารศึกษา 

650164) 

กศ.ด.(การบริหาร
การศึกษา) 
กศ.ม.(อุตสาหกรรม
ศึกษา) 
ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2537 
วิทยาลัยครูพระนคร, 2529 

2. นายนิรันดร์  สุธีนิรันดร์ 
3-3099-XXXX-XXXX 

รอง
ศาสตราจารย์ 
(การศึกษา 
6501 อนุ
สาขาวิชาการ
บริหารศึกษา 

650164) 

ค.ด.(บริหารการศึกษา) 
ศศ.ม.(พัฒนาชนบท
ศึกษา) 
ค.อ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ, 2541 

3.นางสาวพัชรา เดชโฮม 
3-4708-XXXX-XXXX 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(การศึกษา 
6501 อนุ
สาขาวิชาการ
บริหารศึกษา 

650164) 

ศษ.ด.(การบริหาร
การศึกษา) 
ศษ.ม.(สังคมศึกษา) 
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2557 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545
วิทยาลัยภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ, 2541 

 

หมายเหตุ : ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดูที่ภาคผนวก ก 
 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12 
(พ.ศ. 2560-2564) ที่กล่าวถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของการใช้องค์ความรู้ (Knowledge) 
การศึกษา (Education) การสร้างสรรค์งาน (Creativity) และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual 
property) ที่เชื่อมโยงกับพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม (Culture) การสั่งสมความรู้ของสังคม (Wisdom) และ
เทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม่ (Technology and Innovation) ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาการบริหาร
จัดการทางการศึกษาในอนาคต 
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 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
 การจัดการการศึกษาของไทย มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและตามความต้องการ 
นับตั้งแต่มีการปฏิรูปการศึกษา และให้ความสำคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษามากข้ึน อาชีพครู
ได้รับการยกฐานะเป็น“วิชาชีพชั้นสูง” ผู้ประกอบอาชีพครูต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู แต่ใน
ขณะเดียวกันหลักสูตรครู 5 ปี ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการครูที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ
ของโรงเรียน เช่น หลักสูตรของสถาบันผลิตไม่ได้เตรียมนักศึกษาครูให้มีนวัตกรรมการสอนเพ่ือพัฒนา
ทักษะการคิด ไม่ได้เน้นความรู้เชิงบูรณาการด้านเนื้อหา และขาดจิตวิญญาณความเป็นครู  และได้เปิด
โอกาสให้บัณฑิตที่ไม่ได้จบสายครูสามารถสอบบรรจุครูได้ในสาขาที่ขาดแคลน  ซึ่งยังเป็นปัญหาถึงความ
ไม่มั่นใจในคุณภาพครูว่าจะเป็นครูที่ดีมีคุณภาพจริงหรือ  ในขณะเดียวกันแต่เดิมมาครูที่จะมาเป็น
ผู้บริหารสถานศึกษาได้นั้นจะต้องจบปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษาจึงจะมีคุณสมบัติสอบ
คัดเลือกเป็นผู้บริหารสถานศึกษาได้  ต่อมาได้มีแนวคิดในเชิงนโยบายว่าครูที่จะเป็นผู้บริหารสถานศึกษา
ไม่จำเป็นต้องจบปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ก็สามารถเป็นผู้บริหารสถานศึกษาได้ ซึ่งมี
ผลกระทบต่อระบบการให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา 
เป็นอย่างยิ่ง อันนับเป็นความท้าทายของนักบริหารการศึกษาท่ีจะบริหารจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพ
ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตร
ในเชิงสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการพัฒนาทางการศึกษาทั้งในประเทศไทย
และต่างประเทศ โดยการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการบริหารการศึกษา ที่จำเป็นต้องมีความพร้อมที่
จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและ
วิชาชีพ  รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบของการบริหารการศึกษาต่อสังคมและการศึกษา โดยต้องปฏิบัติ
ตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม  มีจิตสาธารณะ ทักษะการสื่อสารดี และมีความเป็นไทย ซึ่ง
เป็นไปตามอัตตลักษณ์และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รวมทั้งมุ่งเน้นการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่การเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 จากปณิธานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณภาพ
การศึกษา พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลิต
บัณฑิตคุณภาพที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม  มีสุขภาพอนามัยดีมีทักษะทางวิชาการ มีทักษะทางภาษาการ
สื่อสาร และเทคโนโลยี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติพร้อมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก หลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษาต้องมีความยืดหยุ่นและมุ่งเน้นการพัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา จัดการเรียนการสอนที่เน้นปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ใน
การบริหารที่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ ตามศักยภาพที่มีอยู่อย่างสูงสุดของมหาวิทยาลัย 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  

13.1 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ ภาควิชา/ หลักสูตรอ่ืน 
  ☐ หมวดวิชาบังคับ  
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  ☐ หมวดวิชาเลือก  
  ☐ หมวดวิชาประสบการณ์การวิจัย 
   หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ได้แก่รายวิชา 6300101 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ
บัณฑิตศึกษา และ รายวิชา 6300202 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 
 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
  ☐ หมวดวิชาบังคับ  
  ☐ หมวดวิชาเลือก  
  ☐ หมวดวิชาประสบการณ์การวิจัย 
  ☐ หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 

13.2 การบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการเรียนการสอน จะมีระบบประสานงานร่วมกันระหว่างหลักสูตรกับ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย และผู้บริหารคณะ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ในสาขาวิชา  โดยสาขาวิชาต้องมีการวางแผนร่วมกันระหว่าง
ผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอน  เพ่ือกำหนดเนื้อหา และกลยุทธ์การสอน ตลอดจนการวัด
และประเมินผล ทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษาได้บรรลุผลการเรียนตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ 
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หมวดที ่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิต
และพัฒนานักบริหารการศึกษาระดับสูง และนักวิจัยการบริหารการศึกษา ให้มีความรู้ในศาสตร์ 
การบริหารการศึกษาในระดับสากล มีจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถบริหารจัดการ และแสวงหาองค์
ความรู้ ใหม่ ได้ อย่ างเป็ นพลวัตและเท่ าทั นการเปลี่ ยนแปลงของโลก เพ่ื อความ เป็ น เลิ ศ 
ทางวิชาการและการบริหารการศึกษา ซ่ึงส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาและสังคมได้อย่างยั่งยืน 

1.2 ความสำคัญ  
 ปัจจุบันการบริหารการศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็ว  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดให้มีหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
โดยอาศัยฐานความคิดและความเชื่อที่ว่า  คุณภาพขององค์กรทางการศึกษาขึ้นอยู่กับผู้บริหารการศึกษา
ที่จะเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพ่ือคุณภาพในการ
จัดการศึกษาดังนั้น  มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงมุ่งผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความรู้กว้าง รู้ลึก เรียนรู้ทฤษฎีควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตบัณฑิตคุณภาพที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม  มีสุขภาพอนามัย
ดี มีทักษะทางวิชาการ มีทักษะทางภาษาการสื่อสารและเทคโนโลยี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ประเทศชาติพร้อมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษาแล้ว นักศึกษาจะเป็นผู้มี
ความรู้ ความสามารถดังนี้  

1.3.1 เป็นนักบริหารการศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
ผู้บริหารการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  

1.3.2 มีความรู้ความสามารถที่ลึกและกว้างทางบริหารการศึกษา มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
และมีความพร้อมที่จะเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และผู้สนับสนุนการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.3.3 มีความเข้าใจหลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา มีความสามารถในการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติทางการบริหารการศึกษา ตลอดจนสามารถ
ประเมินคุณค่าผลการปฏิบัติงานได้ 

1.3.4 เป็นนักบริหารการศึกษาที่มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอ่ืน
และชุมชน ให้ความร่วมมือ มีน้ำใจ และมีความรับผิดชอบต่องานที่ทำ บุคคลและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

1.3.5 สามารถใช้หลักการ ระเบียบวิธีการวิจัยทางการศึกษา และนวัตกรรมทางการ
บริหาร ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาการบริหารการศึกษาและงานด้านต่างๆ  
ทางการศึกษา 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. แผนการพัฒนาหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ของประเทศ (Compliance 
to the Thai Qualification 
Framework)  

1. ดำเนินการทบทวนข้อกำหนดเฉพาะ
ของหลักสูตร เพ่ือตรวจสอบความ
สอดคล้องกับมาตรฐานของประเทศ 
2. ปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตรและ
รายวิชาให้สอดรับกับผลการเรียนรู้ 

หลักฐาน 
เล่มหลักสูตรซึ่งสอดคล้องกับ
ม า ต ร ฐ า น ข อ งป ร ะ เท ศ
( Compliance to the Thai 
Qualification Framework) 
ตัวบ่งชี ้
ตัวบ่งชี้ข้อที่ 1-3, 5  ในหมวด
ที่ 7 

2.แผนการติดตามผลการนำ
หลักสูตรไปใช้ พร้อมทั้ง
สร้างช่องทางในการรับฟัง
ความคิดเห็นต่างๆ จากทุก
ฝ่ายที่เก่ียวข้อง เช่น 
คณาจารย์ นักศึกษา 
ผู้ประกอบการ เป็นต้น 

1.จัดกิจกรรมประกันคุณภาพสำหรับ
ข้อกำหนดเฉพาะของหลักสูตร 
2.จัดกิจกรรมประกันคุณภาพสำหรับ
รายวิชาที่คัดเลือก 
3.ดำเนินการทบทวนและปรับปรุง
หลักสูตรเป็นระยะๆ ทุก 5 ปี 

หลักฐาน 
1.รายงานการวิจัยความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
2.รายงานการวิจัยความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพ
การสอน และทรัพยากรสนับ 
สนุนการเรียนการสอน 
ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ข้อที่ 11-12 ในหมวด
ที่ 7 

3. แผนงานการพัฒนาและ
ประเมินการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

1.ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 
2. ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษา 
3. ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
4. จัดฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนให้มี
ความรู้เรื่องนวัตกรรมใหม่ๆ/ใช้
กระบวนการ P2C ในการพัฒนา
อาจารย์ร่วมกัน 

หลักฐาน 
1.รายงานการดำเนินการการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.ร า ย ง า น ผ ล ก า ร วั ด ผ ล 
สัมฤทธิ์ท างการเรียนของ
นักศึกษา 
3.รายงานผลการฝึกอบรม/ 
การนำไปใช้ 
ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ข้อที่ 4, 6-10 ในหมวด
ที่ 7 
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หมวดที ่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
 ใช้ระบบการศึกษาแบบระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศกึษามี 2 ภาคการศึกษา ได้แก่ ภาค
การศึกษาที่  1  และ ภาคการศึกษาที่  2  
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนสามารถดำเนินการได้ในกรณีจำเป็น โดยขึ้นอยู่
กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจำหลักสูตร ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 8 
สัปดาห์หรือไม่เกิน 9 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา  
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 มีการเทียบโอนหน่วยกิต และรายวิชา ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำ
หลักสูตร และต้องเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศหลักเกณฑ์การเทียบ
โอนผลการเรียนรู้ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และประกาศหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง 
 
2. การดำเนินการหลักสูตร 
 2.1 วันเวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 
      ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมีระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนในแต่
ละภาคการศึกษา 

ภาคการศึกษาที ่1  ตั้งแตเ่ดือนสิงหาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 
ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแตเ่ดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน 
ภาคฤดูร้อน ตั้งแตเ่ดือนพฤษภาคม ถึงเดอืนมิถุนายน 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษา

ทีส่ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรอง 
2. ผ่านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย 
3. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
นักศึกษามีปัญหาในการปรับตัวจากการเรียนในระดับปริญญาตรี ไม่เข้าใจวิธีการเรียน

การสอนในระดับปริญญาโท  ซึ่งมุ่งเน้นการเรียนการสอนโดยเน้นการทำวิจัยและการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง  
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2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า กลยุทธ์ในการดำเนินการแก้ไขปัญหา 

นักศึกษามีปัญหาในการปรับตัวจากการเรียนใน
ระดับปริญญาตรี 

จัดทำปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพ่ือแนะนำการปรับตัว
ให้เข้ากับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท 

นักศึกษาไม่เข้าใจวิธีการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาโทซึ่ งมุ่ งเน้นการเรียนการสอนด้วย
กระบวนการวิจัยและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และระบบติดตาม
ความก้าวหน้าในการเรียนและการทำวิจัยของ
นักศึกษา 

นักศึกษามีความรู้ พ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษไม่
เพียงพอต่อการเรียนในระดับปริญญาโท ซึ่ ง
แตกต่างจากการเรียนในระดับปริญญาตรี  

จัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่   
เพ่ือปรับตัวให้ เข้ากับการเรียนการสอนในระดับ 
ปริญญาโท 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
 

  แผน ก แบบ ก2 
ปีการศึกษา จำนวนนักศึกษา (คน) จำนวนบัณฑิตที่คาดว่า 

จะสำเร็จการศึกษา  ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม 
2560 5  5 

คาดว่าจะมีผู้จบการศึกษา 
ตลอดหลักสูตร ปีละ 5 คน 
เริ่มสำเร็จการศึกษาปี 2562 

2561 5 5 10 
2562 5 5 10 
2563 5 5 10 
2564 5 5 10 

 

  แผน ข  
ปีการศึกษา จำนวนนักศึกษา (คน) จำนวนบัณฑิตที่คาดว่า 

จะสำเร็จการศึกษา  ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม 
2560 75  75 

คาดว่าจะมีผู้จบการศึกษา 
ตลอดหลักสูตร ปีละ 75 คน 
เริ่มสำเร็จการศึกษาปี 2562 

2561 75 75 150 
2562 75 75 150 
2563 75 75 150 
2564 75 75 150 

 

หมายเหตุ จำนวนนักศึกษากำหนดตามแผนและต้องสอดคล้องกับศักยภาพ ด้านอาจารย์และ   
ทรัพยากรอ่ืนๆ 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1. งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)  แผน ก แบบ ก2 

 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
งบประมาณแผ่นดิน 
- งบบุคลากร 

     

- งบลงทุน 
- ค่าครุภัณฑ์ 

     

เงินบำรุงการศึกษา 278,750 557,500 557,500 557,500 557,500 
รวมรายรับ 278,750 557,500 557,500 557,500 557,500 
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2.6.2. งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) แผน ก แบบ ก2 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. งบบุคลากร - - - - - 
2. งบดำเนินการ 
- ค่าตอบแทน 

 
126,000 

 
252,000 

 
252,000 

 
252,000 

 
252,000 

- ค่าใช้สอย 48,500 97,000 97,000 97,000 97,000 
- ค่าวัสดุ 48,500 97,000 97,000 97,000 97,000 
- ค่าดำเนินการ 
ระดับมหาวิทยาลัย 

55,750 111,500 111,500 111,500 111,500 

3. งบลงทุน 
-ค่าครุภัณฑ์ 

- - - - - 

รวมรายจ่าย 278,750 557,500 557,500 557,500 557,500 
จำนวนนักศึกษา 5 10 10 10 10 
ค่าใช้จ่ายต่อหัว 

ในการผลิตบัณฑิต 
55,750 111,500 111,500 111,500 111,500 

 

2.6.3. งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) แผน ข  
 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
งบประมาณแผ่นดิน 
- งบบุคลากร 

     

- งบลงทุน 
- ค่าครุภัณฑ์ 

     

เงินบำรุงการศึกษา 2,535,750 5,071,500 5,071,500 5,071,500 5,071,500 
รวมรายรับ 2,535,750 5,071,500 5,071,500 5,071,500 5,071,500 
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 2.6.4. งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) แผน ข  

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. งบบุคลากร - - - - - 
2. งบดำเนินการ 
- ค่าตอบแทน 

 
940,800 

 
1,881,600 

 
1,881,600 

 
1,881,600 

 
1,881,600 

- ค่าใช้สอย 543,900 1,087,800 1,087,800 1,087,800 1,087,800 
- ค่าวัสดุ 543,900 1,087,800 1,087,800 1,087,800 1,087,800 
- ค่าดำเนินการ 
ระดับมหาวิทยาลัย 

507,150 1,014,300 1,014,300 1,014,300 1,014,300 

3. งบลงทุน 
-ค่าครุภัณฑ์ 

- - - - - 

รวมรายจ่าย 2,535,750 5,071,500 5,071,500 5,071,500 5,071,500 
จำนวนนักศึกษา 75 150 150 150 150 
ค่าใช้จ่ายต่อหัว 

ในการผลิตบัณฑิต 
56,350 112,700 112,700 112,700 112,700 

 
2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบชั้นเรียน  
☐ อ่ืนๆ  ....... 

 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 
การเทียบโอนหน่วยกิต และรายวิชา ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำ

หลักสูตร และต้องเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประกาศหลักเกณฑ์การ
เทียบโอนผลการเรียนรู้ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  รวมทั้งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย การโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา  
พ.ศ.2549  และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์กรเทียบโอนความรู้
ประสบการณ์เข้าสู่ระบบ พ.ศ.2554 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 45 หน่วยกิต 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดหลักสูตร 

เป็น 2 แบบ คือ แผน ก แบบ ก 2  และแผน ข  ในแต่ละแบบมีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อย
กว่า 45 หน่วยกิต 

 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2  สำหรับนักศึกษาท่ีเลือกทำวิทยานิพนธ์ 
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หลักสูตรแผน ข  สำหรับนักศึกษาที่เลือกทำสารนิพนธ์ 
หลักสูตรทั้ง 2  แบบ  ประกอบด้วยหมวดรายวิชาที่ต้องเรียน 4 หมวด คือ หมวดวิชา

บังคับ  หมวดวิชาเลือก  หมวดวิชาประสบการณ์การวิจัย วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และหมวดรายวิชา
เสริมพ้ืนฐาน โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 

 

หมวดวิชา 
โครงสร้าง 

แผน  ก  แบบ ก 2   แผน ข 
1. หมวดวิชาบังคับ  27 27 
2. หมวดวิชาเลือก 6 12 
3. หมวดวิชาประสบการณ์การวิจัย 
    (วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์) 

12 6 

4. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 4 (ไม่นับหน่วยกิต) 4 (ไม่นับหน่วยกิต) 
รวมหน่วยกิต 45 45 

 
3.1.3   รายวิชาในหลักสูตร   

  หมวดวิชาบังคับ สำหรับแผน ก แบบ  ก 2  และ แผน ข  27 หน่วยกิต 
1306101  ทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา   3 (2-2-5) 
  Theories and Principles of Educational Administration 
1306102 การพัฒนาวิชาชีพของผู้บริหารการศึกษา   3 (2-2-5) 
  Professional Development for Educational Administration 
1306103 ภาวะผู้นำทางวิชาการและความเปน็มืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา 3 (2-2-5) 
  Leadership and Professionalism for Educational Administration 
1306104 การบริหารนโยบายและกลยุทธ์การศึกษา   3 (2-2-5) 
  Educational Policy Administration and Educational Strategy 
1306105 การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้   3 (2-2-5) 
  Curriculum Administration and Learning Management 
 
1306106  การวิจัยทางการบริหารการศึกษา    3 (2-2-5) 
  Research in Educational Administration  
1306207 การประกันคุณภาพการศึกษา    3 (2-2-5) 
  Educational Quality Assurance 
1306208 คุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหารการศึกษา  3 (2-2-5) 
  Ethics for Educational Administrator 
1306209 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา  3 (90)  
  Educational Administration Apprenticeship  
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 หมวดวิชาเลือก    แผน  ก แบบ ก 2      6 หน่วยกิต 
    แผน  ข      12 หน่วยกิต 

1306210 การวิเคราะห์ระบบการศึกษา    3 (2-2-5) 
  Educational System Analysis 
1306211 การบริหารสถาบันการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ  3 (3-0-6) 
  School Administration for Excellence  
1306212 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา   3 (2-2-5) 
  Educational Human Resource Administration 
1306213 การพัฒนาองค์การ     3 (3-0-6) 
  Organizational Development  
1306214 การพัฒนาทีมงาน     3 (3-0-6) 
  Team Development  
1306215 การบริหารกิจการและกิจกรรมนักเรียน   3 (2-2-5) 
  Governance and Student Activity 
1306216 สัมมนาการบรหิารการศึกษา    3 (2-2-5) 
  Seminar in Educational Administration 

  

 หมวดวิชาประสบการณ์การวิจัย แผน ก แบบ  ก 2  12 หน่วยกิต  
  แผน  ข     6 หน่วยกิต 

1306217 สารนิพนธ์ (แผน ข)      6 หน่วยกิต 
 Thematic Paper 

1306218 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2)    12 หน่วยกิต 
 Thesis 
 

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ในระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 รายวิชา บัณฑิตศึกษาทุก
คนต้องเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 

 
6310101 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา   2(2-1-3) 

 Information Technology for Graduate Study 
6320202 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา    2(2-1-3) 

 English for Graduate Study 
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3.1.4 แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2  

แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข 
หมวดวิชาบังคับ 

1306101 ทฤษฎีและหลักการบรหิารการศึกษา 
 หน่วยกิต 3 (2-2-5) 

1306102 การพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 
 หน่วยกิต 3 (2-2-5) 

1306103 ภาวะผู้ทางวิชาการและความเป็นมืออาชีพของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

 หน่วยกิต 3 (2-2-5) 
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน(ไม่นับหนว่ยกิต) 

*6320202 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 
 หน่วยกิต 3 (2-2-5) 

รวม 9 หน่วยกิต (ไม่นับรายวิชา *) 

แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข 
หมวดวิชาบังคับ 

1306104 การบริหารนโยบายและกลยุทธ์การศึกษา 
 หน่วยกติ 3 (2-2-5) 

1306105 การบริหารหลักสตูรและการจัดการเรียนรู้ 
 หน่วยกิต 3 (2-2-5) 

1306106 การวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
 หน่วยกิต 3 (2-2-5)  

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน(ไม่นับหนว่ยกิต) 
*6310101 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบณัฑติศึกษา 

 หน่วยกิต 3 (2-2-5) 
 

รวม 9 หน่วยกิต (ไม่นับรายวิชา *) 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข 
หมวดวิชาบังคับ 

1306207 การประกันคุณภาพการศึกษา 
 หน่วยกิต 3 (2-2-5) 

1306208 คุณธรรม จรยิธรรม สำหรับผู้บริหารการศึกษา 
 หน่วยกิต 3 (2-2-5) 

1306209 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางการบริหาร
สถานศึกษา 

 หน่วยกิต 3 (90) 
หมวดวิชาเลือก 

13062xx วิชาเลือก 1                               3 หน่วยกิต 
13062xx วิชาเลือก 2                               3 หน่วยกิต 

รวม 15 หนว่ยกิต                           

แผน ก แบบ ก 2 
หมวดวิชาประสบการณ์การวจิัย 

1306218 วิทยานิพนธ์                        12 หน่วยกิต 
 

รวม 12 หน่วยกิต 
แผน ข 

หมวดวิชาเลือก 
13062xx วิชาเลือก 3                           3 หน่วยกิต 
13062xx วิชาเลือก 4                           3 หน่วยกิต 

หมวดวิชาประสบการณ์การวิจัย 
1306217 สารนิพนธ์                            6 หน่วยกิต 

 
รวม 12 หน่วยกิต 

หมายเหตุ ผู้เรียนสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกได้ตามความสนใจ 
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3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาบังคับ 

1306101  ทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา    3 (2-2-5) 
  Theories and Principles of Educational Administration 
  ทฤษฎี หลักการ และกระบวนการบริหารการศึกษา บริบทและแนวโน้มการจัดการ
การศึกษา การสร้างวิสัยทัศน์การบริหารการศึกษา การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษา การวางแผนเพ่ิม
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการบริหารการศึกษา 
  Theories, principles, and processes of educational administration; 
contexts and trends in educational administration; vision formulating in educational 
administration; educational resources administration; educational information 
technology administration; educational laws; planning for efficiency and effectiveness 
 
1306102  การพัฒนาวิชาชีพของผู้บริหารการศึกษา    3 (2-2-5) 
   Professional Development for Educational Administration 
  หลักการ แนวคิด ทฤษฎี จิตวิญญาณ อุดมการณ์ของผู้บริหาร ความเป็นผู้บริหาร 
มืออาชีพ การจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาวิชาชีพ การบริหารงานบุคคล 
  Principles, concepts, theories, spiritual, ideology of administrator;  
the professionalism for administrator; knowledge management about school 
administration and educational administration; research for professional 
development; human resource 
 
1306103  ภาวะผู้นำทางวิชาการและความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา 3 (2-2-5) 
  Leadership and Professionalism for Educational Administrator 
  ทฤษฎีภาวะผู้นำ บทบาท คุณลักษณะ พฤติกรรมของผู้นำ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
การพัฒนาภาวะผู้นำ การเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม การบริหารความเสี่ยง การบริหารความ
ขัดแย้ง การพัฒนาเพ่ือนร่วมงาน การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา การบริหารงานระบบเครือข่าย
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและท้องถิ่น การนิเทศการศึกษา 
  Theory of leadership; role, attributes, behavior of the leaders; change 
leadership; leadership development; change of global and society; risk management; 
conflict management; development associates; resources mobilization for education; 
network system administration; the relationship between schools and the local 
community; educational supervision 
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1306104  การบริหารนโยบายและกลยุทธ์การศึกษา    3 (2-2-5) 
  Educational Policy Administration and Educational Strategy 
  แนวคิด หลักการ การบริหารนโยบายและการวางแผนการศึกษา  การวิเคราะห์
นโยบายการศึกษา  การนำนโยบายไปปฏิบัติ หลักการและเทคนิคในการวางแผนกลยุทธ์การศึกษา 
การนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การวางแผนและการบริหารโครงการ  
  Concepts, principle, policy administration and educational planning; 
education policy analysis; policy implementation; principles and techniques in 
educational strategy; strategic implementation; project planning and management  
 
1306105   การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้    3 (2-2-5) 
  Curriculum Administration and Learning Management  

ความสำคัญของหลักสูตรและการสอน การพัฒนาหลักสูตร การทำหลักสูตร 
ในสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การบริหารแหล่งเรียนรู้และ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ บริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนักเรียนเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนให้รู้จักการจัดการและคิดเป็น บริหารจัดการให้เกิดการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน บริหาร
จัดการให้เกิดการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

The importance of curriculum and instruction; curriculum 
development; the curriculum in school; teaching and learning; measurement and 
evaluation of leaning; management learning resources and environment; extra 
curricular activities and management; development life skills; student supporting 
system 

 
1306106   การวิจัยทางการบริหารการศึกษา     3 (2-2-5) 
  Research in Educational Administration  
  ความหมายของการวิจัย ประเภทของการวิจัยทางการบริหารการศึกษา เทคนิคการ
วิจัย การออกแบบการวิจัย การเขียนเค้าโครงวิจัยทางการบริหารการศึกษา การสร้างเครื่องมือวิจัย 
สถิติเพ่ือการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การประเมิน การสังเคราะห์ การนำผลวิจัยไปใช้เพ่ือการ
บริหารการศึกษา 
  Definition of research; types of research in educational administration; 
research techniques; research design; writing proposal of research in educational 
administration; creating a research tools; statistics for research; writing a research 

report; evaluation; synthesis; research Implementation for educational 
administration 
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1306107  การประกันคุณภาพการศึกษา     3 (2-2-5) 
  Educational Quality Assurance 
  หลักการ กระบวนการ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพ
ภายในและการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา การกำกับติดตามการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
  Concepts, process, system for educational quality assurance; internal 
educational quality assurance and external educational quality assurance of school; 
monitoring of educational quality assurance 
 
1306208  คุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหารการศึกษา   3 (2-2-5) 
  Ethics for Educational Administrator  
  คุณธรรม จริยธรรมของวิชาชีพสำหรับผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา 
หลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณวิชาชีพ 
  Ethics of the profession for educational administrator and school 
administrator; good governance; professional ethics 
 

1306209  การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา  3 (90) 
  Educational Administration Apprenticeship 

การปฏิบัติงานวิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา การนิเทศการสอน การวางแผน  
การตัดสินใจ การจัดกิจกรรมในสถานศึกษา การประเมินผล 
  Educational administration apprenticeship in school; instruction 
supervision; planning; decision making; school’s activities; evaluation 
 

  หมวดวิชาเลือก 

1306210  การวิเคราะห์ระบบการศึกษา     3 (2-2-5) 
  Educational System Analysis 

การวิเคราะห์โครงสร้างของการศึกษาไทย ระบบการศึกษา รูปแบบการจัดการศึกษา 
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ระดับของการจัดการศึกษา ประเภท
ของการจัดการศึกษา 
 An analysis of Thai educational structure; educational system; model 
of educational management; formal education; non-formal education; informal 
education; level of educational management; types of educational management 
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1306211  การบริหารสถาบันการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ   3 (3-0-6) 
  School Administration for Excellence  
  การจัดองค์การในการบริหารการศึกษาของไทย การจัดระบบบริหารงานภายใน
สถาบันการศึกษา การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารสถาบันการศึกษาเพ่ือ
ความเป็นเลิศ 
  Administration of Thai educational administrative organization; internal 
affair administration of educational institutions; applying innovations and 
technologies to administration of educational institutions for excellence 
 

1306212  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา    3 (2-2-5) 
  Educational Human Resource Administration 
  ทฤษฏี แนวคิด หลักการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา  
การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนา การเสริมสร้างขวัญกำลังใจ การจูงใจ การประเมินการปฏิบัติงาน 

Theories, concepts, principles of educational human resources 
administration; recruitment, selection; development; morale enhancing; motivational; 
evaluating performance 
 

1306213  การพัฒนาองค์การ      3 (3-0-6) 
  Organizational Development  
  ทฤษฎี แนวคิด การพัฒนาองค์การ การบริหารงานเชิงระบบ เทคนิค วิธีการวิเคราะห์
ระบบ การพัฒนาองค์การสมัยใหม่เพ่ือการเปลี่ยนแปลง 
  Theories, concepts, organization development; systematic administration; 
techniques; system analysis method; modern organization development for change 
 
1306214  การพัฒนาทีมงาน      3 (3-0-6) 
  Team Development  

ทฤษฎี หลักการ แนวคิด ความสำคัญของทีมงาน กระบวนการ ขั้นตอน รูปแบบ 
ของการสร้างทีมงาน การพัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร 
  Theories, principles, concepts, important of teamwork; process, 
procedure, model of teamwork; effective of team development for administration 
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1306215  การบริหารกิจการและกิจกรรมนักเรียน    3 (2-2-5) 
  Governance and Student Activity   
  ทฤษฎี หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานกิจการและกิจกรรมนักเรียน การ
บริหารและพัฒนางานกิจการนักเรียน ภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษา การบริหารกิจกรรมเสริม
หลักสูตร การพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
  Theories, principles, concept of governance and student activity; 
administration and development of governance and student activity; duty of school 
administrator; management activities; development life skills; student supporting 
system 
 
1306216  สัมมนาการบริหารการศึกษา     3 (2-2-5) 
  Seminar in Educational Administration 

หลักการจัดประชุม สัมมนา ประเด็นปัญหาทางการบริหารการศึกษา การ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎี  การแก้ปัญหา การสร้างนวัตกรรมสัมมนาการบริหารการศึกษา 
  Principles of conference, seminar; the problem issues in educational 
administration; applying theory; solve the problem; formulate innovation seminar in 
educational administration 
 
1306217 สารนิพนธ ์        6 หน่วยกิต 
 Thematic Paper 

การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาทางการบริหารการศึกษา
ตามท่ีผู้เรียนสนใจ การศึกษาค้นคว้าภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
เพ่ือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

Study, analysis, synthesis of an interesting issues or problem in 
educational administration of the student’s interest; under the supervision of the 
advisor in order to gain knowledge useful for development of educational 
administration 
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1306218 วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต 
 Thesis 

การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาทางการบริหารการศึกษา
ตามที่ผู้เรียนสนใจ ดำเนินการวิจัยภายใต้การให้คำปรึกษาของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อ
หาคำตอบที่เป็นแนวทางการแก้ปัญหา สร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

Study, analysis, synthesis of an interesting issues or problem in 
educational administration of the student’s interest; under the supervision of the 
thesis committee to seek the answer to the problem; create a new knowledge in the 
field of educational administration 
 

6310101 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา     2(2-1-3) 
  Information Technology for Graduate Study 
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน การนำเสนองานเพาเวอร์พ้อยท์และรูปแบบอ่ืน ๆ 
การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การสืบค้นข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ตในสาขาวิชาต่างๆ  

Fundamental computer program; power point presentation and other 
forms; types of data collection and statistical analysis; information retrieval in each 
field of studies through the Internet 
 

6320202 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา      2(2-1-3) 
  English for Graduate Study 
  โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ การฟัง การพูด การสนทนา การโต้ตอบตาม
สถานการณ์ การอ่านบทความและงานวิจัยที่เก่ียวข้องในแต่ละสาขาวิชา การเขียนบทความ บทคัดย่อ 
และการนำเสนอผลงานวิจัย 
  English sentence structures; listening, speaking, and situational 
conversations; reading articles and researches in each field of studies; writing articles, 
abstract, and research result presentation 
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3.2 ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 

3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ชื่อ - สกุล 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา  

สถาบัน และปี พ.ศ. 
ที่สำเร็จการศึกษา 

*1. นายกฤษดา  ผ่อง
พิทยา3-1005-XXXX-
XXXX 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(การศึกษา 6501 
อนุสาขาวิชาการ
บริหารศึกษา 

650164) 

กศ.ด.(การบริหาร
การศึกษา) 
กศ.ม.(อุตสาหกรรม
ศึกษา) 
ค.บ.(อุตสาหกรรม
ศิลป์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2537 
วิทยาลัยครูพระนคร, 2529 

*2. นายนิรันดร์  สุธีนิ
รันดร์ 
3-3099-XXXX-XXXX 

รองศาสตราจารย์ 
(การศึกษา 6501 
อนุสาขาวิชาการ
บริหารศึกษา 

650164) 

ค.ด.(บริหารการศึกษา) 
ศศ.ม.(พัฒนาชนบท
ศึกษา) 
ค.อ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2552 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ, 
2541 

*3. นางสาวพัชรา  เดช
โฮม 
3-4708-XXXX-XXXX 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(การศึกษา 6501 
อนุสาขาวิชาการ
บริหารศึกษา 

650164) 

ศษ.ด.(การบริหาร
การศึกษา) 
ศษ.ม.(สังคมศึกษา) 
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2557 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
2545 
วิทยาลัยภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ, 2541 

4.นายวิเชียร อินทรสม
พันธ์3-5017-XXXX-
XXXX 

รองศาสตราจารย์ 
(การศึกษา 6501 
อนุสาขาวิชาการ
ประเมินผลและการ
วิจัยทางการศึกษา 

650102) 

กศ.ด.(การวิจัยและ
การพัฒนาหลักสูตร) 
กศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) 
 
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2546 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2542 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
บางเขน, 2526 

5. นายวิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิต
กูล 
3-7503-XXXX-XXXX 

รองศาสตราจารย์ 
(การศึกษา 
6501) 

 

ค.ด.(หลักสูตรและ
การสอน) 
ค.ม.(นิเทศการศึกษา
และพัฒนาหลักสูตร) 
กศ.บ.(ประวัติศาสตร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2541  
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2530  
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2525 

หมายเหตุ : ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร ดูที่ภาคผนวก ข 
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3.2.2 อาจารย์ประจำ 

ชื่อ - สกุล 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา  

สถาบัน และปี พ.ศ. 
ที่สำเร็จการศึกษา 

*1. นายกฤษดา ผ่องพิทยา
3-1005-XXXX-XXXX 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(การบริหาร
การศึกษา) 

กศ.ด.(การบริหาร
การศึกษา) 
กศ.ม.(อุตสาหกรรม
ศึกษา) 
ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2537 
วิทยาลัยครูพระนคร, 2529 

*2. นายนิรันดร์ สุธีนิรันดร ์
3-3099-XXXX-XXXX 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(การบริหาร
การศึกษา) 

ค.ด.(บริหารการศึกษา) 
ศศ.ม.(พัฒนาชนบท
ศึกษา) 
คอ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ, 2541 

*3. นายพนัส จันทร์ศรีทอง
1-1601-XXXX-XXXX 

อาจารย์ ปร.ด.(การบริหาร
การศึกษา)  
บธ.ม.(การจัดการทั่วไป) 
ศศ.บ.(อุตสาหกรรม
บริการ) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 
2551 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2548 

4. นางสาวพัชรา เดชโฮม 
3-4708-XXXX-XXXX 

อาจารย์ ศษ.ด.(การบริหาร
การศึกษา) 
ศษ.ม.(สังคมศึกษา) 
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2557 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545 
วิทยาลัยภาคตะวันออก 
เฉยีงเหนือ, 2541 

5.นายวิเชียร อินทรสม
พันธ์3-5017-XXXX-XXXX 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

(การประเมินผลและ
การวิจัยทาง
การศึกษา) 

กศ.ด.(การวิจัยและการ
พัฒนาหลักสูตร) 
กศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) 
 
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2546 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2542 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
บางเขน, 2526 

6. นายมณ ีเหมทานนท์ 
3-8098-XXXX-XXXX 

รองศาสตราจารย์ 
(การบริหาร 

ธุรกิจและการ
จัดการ) 

ปร.ด.(การศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น) 
กศ.ม.(การอุดมศึกษา) 
 
กศ.บ.(พลศึกษา) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, 2555 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2529 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2521 

7. นายวิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล 
3-7503-XXXX-XXXX 

รองศาสตราจารย์ 
(การศึกษา) 

ค.ด.(หลักสูตรและการ
สอน) 
ค.ม.(นิเทศการศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2541  
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2530  
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ชื่อ - สกุล 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา  

สถาบัน และปี พ.ศ. 
ที่สำเร็จการศึกษา 

และพัฒนาหลักสูตร) 
กศ.บ.(ประวัติศาสตร์) 

 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2525 

8.นางสาวอโนทัย แทนสวัสดิ ์
3-1009-XXXX-XXXX 

อาจารย์ ค.ด.(อุดมศึกษา)  
กศ.ม.(การวัดผล
การศึกษา) 
บธ.บ.(การเงินและการ
ธนาคาร) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2546 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2539 

9.นางสาวศุนิสา ทดลา 
3-1201-XXXX-XXXX 

อาจารย์ ค.ด.(อุดมศึกษา) 
นศ.บ.(การสื่อสาร 
มวลชน) 
วท.บ.(ศึกษาศาสตร์-
เกษตร) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2551 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2537 

10. นางสาวอารีวรรณ  
เอ่ียมสะอาด 
3-6599-XXXX-XXXX 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(การศึกษา) 

ศษ.ด.(หลักสูตรและการ
สอน) 
ศษ.ม.(การประถม 
ศึกษา) 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537  
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บาง
แสน, 2524 

11. นายปวิช ผลงาม 
3-7005-XXXX-XXXX 

อาจารย์ ปร.ด.(เทคโนโลยี
สารสนเทศคุณภาพ) 
คอ.ด.(คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วท.บ.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 
2556 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี, 2547 
 
สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2539 

12. นางสาวเปรมสุรีย์  
เชื่อมทอง 
3-1101-XXXX-XXXX 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(จิตวิทยาและ

การและการแนะ
แนว) 

กศ.ด.(พัฒนศึกษา 
ศาสตร์) 
กศ.ม.(การแนะแนว) 
 
กศ.บ.(ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2536 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2526 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2524 
 

13. นางอัจฉรา ผ่องพิทยา 
3-6701-XXXX-XXXX 

อาจารย์ ศศ.ด.(อาชีวศึกษา) 
 
กศ.ม.(ธุรกิจศึกษา) 
บช.บ.(บัญชี) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2538  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2527 

หมายเหตุ : ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ ดูที่ภาคผนวก ค 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ชื่อ - สกุล 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา  

สถาบัน และปี พ.ศ. 
ทีส่ำเร็จการศึกษา 

1. นายสรายุทธ์ เศรษฐขจร 
3-7209-XXXX-XXXX 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(การศึกษา) 

ป.บัณฑิตชั้นสูง(การ
จัดการอุดมศึกษา) 
กศ.ด.(การบริหาร
การศึกษา) 
ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 
กศ.บ.(คณิตศาสตร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2539 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2529 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2520 

2. นายพรพิพัฒน์ เพ่ิมผล 
3-6099-XXXX-XXXX 

รอง
ศาสตราจารย์ 
(การศึกษา) 

ค.ด.(การอุดมศึกษา)  
ค.ม.(การอุดมศึกษา) 
กศ.บ.(คณิตศาสตร์-
เคมี) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2546 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2532 
วิทยาลัยวิชาการศึกษา, 2514 

3. นายสมกูล  ถาวรกิจ 
3-1022-XXXX-XXXX 

รอง
ศาสตราจารย์ 
(การศึกษา) 

กศ.ด.(การอุดมศึกษา)  
 
ค.ม.(นิเทศการศึกษา
และพัฒนาหลักสูตร) 
กศ.บ.(ชีววิทยา) 
 
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2542 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2527 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บางเขน, 2518 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2530 

4. นางสาวลัดดาวรรณ์ 
ประสูตร์แสงจันทร์  
3-7004-XXXX-XXXX 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(คริสตศาสน

ศึกษา) 

ปร.ด.(การบริหาร
การศึกษา) 
ศษ.ม.(เทคโนโลยี
การศึกษา) 
กศ.บ.(เทคโนโลยี
การศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555 
 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2535 
 

5. นางเพชรผ่อง มยูขโชติ 
3-1001-XXXX-XXXX 

อาจารย์ ศศ.ด.(อาชีวศึกษา) 
 
วท.ม.(เทคโนโลยีที่
เหมาะสมเพ่ือการ
พัฒนาทรัยากรและ
สิ่งแวดล้อม) 
ศศ.ม.(นโยบายและการ
วางแผน) 
อ.บ.(บรรณารักษ์) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2548 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543 
 
 
 
มหาวิทยาลัยเกริก, 2542 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2525 
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ชื่อ - สกุล 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา  

สถาบัน และปี พ.ศ. 
ทีส่ำเร็จการศึกษา 

6. นายราชันย์ บุญธิมา 
3-5799-XXXX-XXXX 

อาจารย์ กศ.ด.(การวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตร) 
กศ.ม.(การวัดผล
การศึกษา) 
กศ.บ.(การวัดผล
การศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2541 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2536 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2534 

 

หมายเหตุ : ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ ดูทีภ่าคผนวก ง 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

ได้แก่ รายวิชา 1306209  การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา 
1) จัดให้ฝึกปฏิบัติงานด้านบริหารการศึกษา ในโรงเรียนหรือหน่วยงานทางการศึกษา 
2) มีคณะกรรมการฝึกปฏิบัติงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษาทำหน้าที่ประเมินผลการ

ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา 
 4.2 ช่วงเวลา  

ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ตามแผนการศึกษาในหลักสูตร 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

ฝึกปฏิบัติงานในรายวิชา 1306209 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีทางการบริหารสถานศึกษา 
อย่างน้อย 90 ชั่วโมง โดยการฝึกปฏิบัติการบริหารสถานศึกษาและปฏิบัติการบริหารการศึกษา
ระหว่างเรียนตามหลักสูตรที่คุรุสภารับรอง โดยมีการกำหนดการฝึกปฏิบัติการบริหารสถานศึกษาและ
การบริหารการศึกษาไม่นอ้ยกว่า 3 หน่วยกิต และมีชั่วโมงปฏิบัติไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง  
 

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1 รายวิชา  

แผน ก แบบ ก 2 ได้แก่ รายวิชา 1306218 วิทยานิพนธ์ 
1)  มีการเรียนรู้ในสาระวิชาต่าง ๆ เพื่อค้นหาหัวข้อวิจัยที่สนใจ 
2)  จัดทำโครงร่างงานวิจัย ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและที่ปรึกษาร่วม

นำเสนอคณะกรรมการ  
3)  เก็บข้อมูลวิจัยตามโครงร่างวิจัย ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและที่

ปรึกษาร่วม 
4)  จัดทำรายงานการวิจัย(ฉบับสมบูรณ์)  สอบปากเปล่าโดยคณะกรรมการชุดเดิมและ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอีก 1 คนโดยมีผลการเรียนเป็น 4 ระดับ คือ  ดีมาก (Excellent) ดี(Good) 
ผ่าน(Pass) ไม่ผ่าน(Fail) 

แผน ข ได้แก ่รายวิชา 1306217 สารนิพนธ์ 
1) มีการเรียนรู้ในสาระวิชาต่าง ๆ เพื่อค้นหาหัวข้อวิจัยที่สนใจ 
2) จัดทำโครงร่างงานวิจัย ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและที่ปรึกษาร่วม 
3) เก็บข้อมูลวิจัยตามโครงร่างวิจัย ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและที่

ปรึกษาร่วม 
4) จัดทำรายงานการวิจัย(ฉบับสมบูรณ์)  สอบปากเปล่าโดยคณะกรรมการ ประกอบด้วย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีผลการเรียนเป็น 4 ระดับ คือ   ดีมาก (Excellent)  ดี 
(Good)  ผ่าน (Pass)  ไม่ผ่าน (Fail) 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 1) สามารถออกแบบงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา 
 2) มีองค์ความรู้จากการวิจัย  
 3) สามารถแก้ไขปัญหาโดยวิธีวิจัย 
 4) สามารถใช้เทคโนโลยีสืบค้น 
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 5) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์สถิติข้อมูลและแสวงหาความรู้ 
 6) สามารถปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
 7) สามารถนำเสนอและสื่อสารด้วยภาษาพูด และภาษาเขียน 
 5.3 ช่วงเวลา 

ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 2 
 5.4 จำนวนหน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2   จำนวน 12  หน่วยกิต 
แผน ข    จำนวน   6  หนว่ยกิต  

 5.5 การเตรียมการ 
 1) อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำนักศึกษาโดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษา
และหวัข้องานวิจัยที่นักศึกษาสนใจ 
 2) อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้คำปรึกษาและการติดตามการทำงานวิจัยของ
นักศึกษา 
 3) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานวิจัย เช่น คอมพิวเตอร์ 
แหล่งค้นคว้า ฐานข้อมูลงานวิจัย 
 5.6 กระบวนการประเมินผล  
 1) ประเมินคณุภาพงานวิจัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
 2) ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการทำวิจัยโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์อ่ืน 
จากการสังเกตพิจารณาผลงานและจากการรายงานด้วยวาจา  
 3) ประเมินผลการทำงานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการทำงาน ผลงานที่
เกิดในแต่ละขั้นตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
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หมวดที ่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

มีความสามารถในการบริหาร
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
แล ะรอบ รู้ ด้ าน เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ ตลอดจนประยุกต์
ความสามารถดังกล่าวในการ
ค้นคว้าและวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
การบริหารได้ดียิ่งขึ้น 

ฝึกวิเคราะห์ทางวิชาการผ่านกิจกรรมการประชุมสัมมนา การศึกษา 
ดูงานทั้งในและต่างประเทศ ฝึกวิธีการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ  รวมถึงการกระตุ้นให้นักศึกษานำความรู้ที่เรียน ไปคิดหัวข้อ
ในการเขียนความเรียง รายงาน วิจัย และวิทยานิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์ได้ด้วยตนเอง 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

นั กศึ กษ าต้ อ งมี คุ ณ ธรรม 
จริยธรรม  มี จรรยาบรรณ
เพ่ื อ ให้ ส าม ารถป ระกอบ
วิชาชีพได้อย่างเหมาะสมและ
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
โดยสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับ
สิ่งต่อไปนี้ทั้ง 4 ข้อ  
  1) มีคุณธรรม จริยธรรมเชิง
วิชาการหรือวิชาชีพ รวมทั้ง
จรรยาบรรณ วินิจฉัยปัญหา
อย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรม
และชัดเจน แก้ปัญหาตาม
หลักการอย่างมี เหตุผล และ
ค่านิยมอันดีงาม 
  2) วินิจฉัยทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรมในการจัดการกับข้อ
โ ต้ แ ย้ ง แ ล ะ ปั ญ ห า ที่ มี
ผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
  3) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นำ
ใน ก า ร ส่ ง เส ริ ม ให้ มี ก า ร
ประพฤติปฏิ บั ติ ต ามหลั ก
คุ ณ ธ ร รม  จ ริ ย ธ ร รม  ใน
ส ภ าพ แ วด ล้ อ ม ข อ งก า ร

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยใช้เทคนิคการสอน ดังนี้ 
  1) การใช้สถานการณ์จำลอง  
  2) การแสดงบทบาทสมมติ 
  3) กระบวนการสร้างเจตคติ 
  

วิธีการประเมินหลากหลายวิธี 
ทั้งการประเมินระหว่างเรียน 
ภายหลังสิ้นสุดวิชาและภายหลัง
สำเร็จการศึกษา 
  1) ป ระ เมิ น ระห ว่ า ง เรี ย น 
โด ยผู้ เรี ยน ป ระ เมิ น ตน เอ ง 
ประเมินโดยกลุ่มเพ่ือน อาจารย์ 
ฯลฯ โดยใช้วิธีการประเมินที่
หลากหลาย ทั้งการสัมภาษณ์  
การสั งเกต  ใช้ แบบสอบถาม 
สนทนากลุ่ม แบบบันทึก แบบ
ประเมินและแบบวัดที่เกี่ยวข้อง 
  2) ป ระ เมิ น ภ าย ห ลั งจ าก
สำเร็จการศึกษาแล้ว โดยให้
บั ณ ฑิ ต ป ระ เมิ น ผ ล ต น เอ ง 
ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต โดยใช้
แ บ บ ส อ บ ถ า ม  แ ล ะ แ บ บ
สัมภาษณ์ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
ท ำ ง า น แ ล ะ ใน ชุ ม ช น ที่
กว้างขวางขึ้น 
  4) ริเริ่มในการยกปัญหาทาง
จรรยาบรรณที่มีอยู่ เพ่ือการ
ทบทวนแก้ไข 

 
2.2 ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

นักศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถพ้ืนฐาน  
4 ข้อ ตามท่ีสาขาวิชากำหนดไว้ ประกอบด้วย 
  1) มีความรู้และความเข้าใจ ในเนื้อหาสาระ
หลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการและทฤษฎี
ที่สำคัญและนำมาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้า
ทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ 
  2) มีความเข้าใจทฤษฎี  การวิจัยและการ
ปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอย่างลึกซึ้งในวิชาหรือกลุ่ม
วิชาเฉพาะในระดับแนวหน้า 
  3) มีความเข้าใจการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และ
การประยุกต์ ในระดับชาติและนานาชาติตลอด
ถึงผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อ
องค์ความรู้ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติใน
วิชาชีพ 
  4) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ ใช้อยู่ ใน
สภาพแวดล้อมระดับชาติและนานาชาติที่อาจมี
ผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ รวมทั้งเหตุผลและ
การเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ดังนี้ 
  1) การเรียนแบบ
ร่วมมือร่วมใจ 
  2) การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
  3) ก า ร ใช้ ก ล วิ ธี ก า ร
เรี ย น แ บ บ เพ่ื อน ช่ ว ย
เพ่ือน 
 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
ประกอบด้วย 
  1) การทดสอบ 
  2) การปฏิบัติกิจกรรม
ระหว่างเรียน 
  3) การสังเกต 
  4) การอภิปราย 
 

 
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

เน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล 
เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา 
วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิด
ด้ วยตน เอ งนั ก ศึ กษ าต้ อ งมี
คุณสมบัติต่างๆ จากการสอน
เพ่ือให้ เกิดทักษะทางปัญญา 
4 ข้อ ดังนี้ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ดังนี้ 
1)  การวิเคราะห์ 
2)  การสังเคราะห์ 
3)  การศึกษารายกรณี 
4)  การศึกษาสภาพจริง 
5)  การสร้างนวัตกรรมการบริหาร 

วิ ธี ก า ร วั ด แ ล ะป ระ เมิ น ผ ล
ประกอบด้วย 
1) การทดสอบ 
2) การรายงานการศึกษาค้นคว้า 
3) การศึกษารายกรณี 
4) การทำโครงการ 
5) การทำวิทยานิพนธ์/ 



31 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
  1) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ทางวิชาการและวิชาชีพ 
  2) สามารถสังเคราะห์และใช้
ผ ล งาน วิ จั ย  สิ่ ง ตี พิ ม พ์ ท า ง
วิชาการหรือรายงานทางวิชาชีพ 
และพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดย
การบู รณาการให้ เข้ากับองค์
ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้
ใหม่ที่ท้าทาย 
  3 ) ส าม ารถ ว า งแ ผ น แ ล ะ
ดำเนินการโครงการสำคัญหรือ
โครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการ
ได้ด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย 
และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยาย
องค์ความรู้หรือแนวทางการ
ปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่ เดิมได้
อย่างมีนัยสำคัญ 
  4) พัฒนาแนวคิ ดริ เริ่ มและ
ส ร้ า งส ร รค์ เ พ่ื อ ต อ บ ส น อ ง
ประเด็นหรือปัญหา 

 สารนิพนธ์ 

 
 

2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

นั ก ศึ ก ษ า จ ะ ต้ อ ง มี
ความสามารถแก้ไขปัญหา 
การตัดสินใจวางแผน การ
ทำงานร่วมมือกับผู้อ่ืนโดยมี
ม า ต ร ฐ า น ด้ า น ทั ก ษ ะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 4 ข้อ  ดังนี้ 
1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มี
ความซับซ้ อน  หรื อความ
ยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้
ด้วยตนเอง 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ดังนี้ 
1) การใช้สถานการณ์จำลอง 
2) การแสดงบทบาทสมมติ 
3) กระบวนการสร้างเจตคติ 
 

วิ ธี ก า ร วั ด แ ล ะป ร ะ เมิ น ผ ล
ประกอบด้วย 
1) การประเมินจากสภาพจริง 
2) การรายงานการศึกษาค้นคว้า 
3) การศึกษารายกรณี 
4) การทำโครงการ 
5) การทำสารนิพนธ์ 
6) การทำวิทยานิพนธ์ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวดัและประเมินผล 
2) สามารถตัดสินใจในการ
ดำเนินงานด้วยตนเองและ
สามารถประเมินตนเองได้  
ร ว ม ทั้ ง ว า ง แ ผ น ใน ก า ร
ป รั บ ป รุ ง ต น เ อ ง ใ ห้ มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานระดับสูงได้ 
3) มีความรับผิดชอบในการ
ดำเนินงานของตนเอง และ
ร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่ใน
การจัดการข้อ โต้แย้ งและ
ปัญหาต่างๆ 
4) แสดงออกทักษะการเป็น
ผู้นำได้อย่างเหมาะสมตาม
โอกาสและสถานการณ์เพ่ือ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการ
ทำงานของกลุ่ม 
 

2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

เ น้ น ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า มี
ความสามารถในการศึกษา
ค้นคว้าและการสื่อสาร โดยมี
มาตรฐานด้านทักษะในการ
วิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 3 ข้อ ดังนี้ 
  1) สามารถคัดกรองข้อมูล
ทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือ
นำมาใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ปั ญ ห า  ส รุ ป ปั ญ ห าแ ล ะ
เสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้าน
ต่างๆ 
  2) สามารถสื่อสารอย่างมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 
ทั้ ง ใน วงการวิ ชาการและ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ดังนี้ 
1)  การสอนโดยใช้ E-Learning 
2) การสอนโดยใช้สื่อ online 
 

วิ ธี ก า ร วั ด แ ล ะป ระ เมิ น ผ ล
ประกอบด้วย 
1) การประเมินจากสภาพจริง 
2) การรายงานการศึกษาค้นคว้า 
3) การศึกษารายกรณี 
4) การทำโครงการ 
5) การทำสารนิพนธ์ 
6) การทำวิทยานิพนธ์ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวดัและประเมินผล 
วิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป 
โดยการนำเสนอรายงานทั้ง
ในรูปแบบที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์
ท างวิ ช าก ารและวิ ช าชี พ 
รวม ทั้ ง วิ ท ย านิ พ น ธ์ ห รื อ
โครงการค้นคว้าที่สำคัญ 
  3) มีทักษะด้านการใช้ข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการค้นคว้า
และการนำเสนอ ตลอดจน
ทักษะทางภาษาที่จำเป็นใน
การสื่อสาร 
 
 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
   (Curriculum Mapping) 

3.1 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 

1) มีคุณธรรม จริยธรรมเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ รวมทั้งจรรยาบรรณ วินิจฉัยปัญหาอย่างผู้รู้
ด้วยความยุติธรรมและชัดเจน  แก้ปัญหาตามหลักการอย่างมี เหตุผล และค่านิยมอันดีงาม 

2) วินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน 

3) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 
ในสภาพแวดล้อมของการทำงานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น 

4) ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนแก้ไข 
3.1.2 ความรู้ 

 1) มีความรู้และความเข้าใจ ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่
สำคัญและนำมาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ 
 2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอย่างลึกซึ้งในวิชาหรือกลุ่มวิชาเฉพาะ
ในระดับแนวหน้า 
 3) มีความเข้าใจการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์ ในระดับชาติและนานาชาติตลอด
ถึงผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ 
 4) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมระดับชาติและนานาชาติที่
อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
  3.1.3 ทักษะทางปัญญา 
 1) มคีวามคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทางวิชาการและวิชาชีพ 
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 2) สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการหรือรายงานทางวิชาชีพ และ
พัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย 
 3) สามารถวางแผนและดำเนินการโครงการสำคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วย
ตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปที่
สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสำคัญ 
 4) พัฒนาแนวคดิริเริ่มและสร้างสรรค์เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 

3.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วย
ตนเอง 
 2) สามารถตัดสินใจในการดำเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้ง
วางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 
 3) มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มท่ีในการ
จัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ 
 4) แสดงออกทักษะการเป็นผู้นำได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพ่ือ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการทำงานของกลุ่ม 

3.1.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือนำมาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา 
สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ 
 2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการ
วิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนำเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่สำคัญ 
 3) มีทักษะด้านการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการค้นคว้าและการนำเสนอ ตลอดจน
ทักษะทางภาษาที่จำเป็นในการสื่อสาร 

 
 



แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ด้านความรู ้ 3. ด้านทักษะ 

ทางปัญญา 
4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ฯ 

5. ด้านทักษะการ
วเิคราะห์ฯ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
หมวดวชิาบังคับ                    
1306101 ทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา                    
1306102 การพัฒนาวิชาชีพของผู้บริหารการศึกษา                    

1306103 ภาวะผู้นำวิชาการและความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา                    

1306104 การบริหารนโยบายและกลยทุธ์การศึกษา                    

1306105 การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ้                    

1306106 การวิจัยทางการบริหารการศึกษา                    

1306207 การประกันคุณภาพการศึกษา                    

1306208 คุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหารการศึกษา                    

1306209 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา                    

หมวดวชิาเลือก                    
1306210 การวิเคราะห์ระบบการศึกษา                    

1306211 การบริหารสถานศึกษาเพือ่ความเป็นเลิศ                    

1306212 การบริหารทรัพยากรมนุษยท์างการศึกษา                    

1306213 การพัฒนาองค์การ                    

1306214 การพัฒนาทีมงาน                    
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รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ด้านความรู ้ 3. ด้านทักษะ 

ทางปัญญา 
4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ฯ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์ฯ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
1306215 การบริหารกิจการและกจิกรรมนักเรียน                    

1306216 สัมมนาการบริหารการศึกษา                    

หมวดวชิาประสบการณ์การวิจัย                    
1306217 สารนิพนธ ์                    

1306218 วิทยานพินธ ์                    

หมวดวชิาเสรมิพื้นฐาน                    
6310101 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา                    

6320202 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา                    
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หมวดที ่ 5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
การประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
  การทวนสอบในระดับรายวิชาอาจมีกระบวนการที่แตกต่างกันไปตามแผนการสอนและวัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ซึ่งอาจประกอบด้วย การสอบข้อเขียน งานรายบุคคล หรืองานกลุ่มที่มอบหมาย เป็นต้นโดย
กำหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถาบันอุดมศึกษา โดยการตั้งคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการสอบ 
 
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 
จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  

3.2 สอบผ่านการสอบป้องกันขั้นสุดท้ายจากคณะกรรมการสอบที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยเป็นระบบ
เปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังได้ 

3.3 ผลงานวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ ก่อนขอจบการศึกษา โดย
ต้องส่งต้นฉบับของบทความวิจัย / ผลงาน  หรือส่วนหนึ่งของผลงาน หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ค้นพบให้บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   

     ทั้งนี้ต้องตีพิมพ์ เผยแพร่บทความวิจัย / ผลงานดังกล่าว ลงในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับ
จาก สกอ. / สมศ. หรือผ่านการนำเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) และ
หากมีการตีพิมพ์ เผยแพร่แล้วให้สำเนาส่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

     หากยังมิได้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานดังกล่าว ต้องยื่นจดหมายรับรองจากบรรณาธิการวารสารฉบับที่
จะตีพิมพ์เผยแพร่มายืนยัน 
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หมวดที ่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 
  1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวทางการปฏิบัติงาน ส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในนโยบายของ
มหาวิทยาลัยสถาบัน คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน 
  1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทำวิจัยสายตรงในสาขา สนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม สัมมนา นำเสนอบทความ
ทั้งในและต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ ในด้านวิชาการ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
     2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทำวิจัยสายตรงในสาขา สนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม สัมมนา นำเสนอ
บทความทั้งในและต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
  2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลให้ทันสมัย  
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
 1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้ 
และคุณธรรม 
 2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทำผลงานทางวิชาการ 
 3) ส่งเสริมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพการบริหารการศึกษา 
 4) จัดสรรงบประมาณสำหรับการทำวิจัย 
 5) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆของคณะ 
 6) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ 
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หมวดที ่ 7  การประกันคณุภาพหลักสูตร 
1. การกำกับมาตรฐาน 

การบริหารจัดการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษามีการกำกับมาตรฐาน
หลักสูตร และบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณ ฑิ ตศึกษา พ .ศ .2558 และข้อบั งคับคุรุสภา ว่าด้ วย  มาตรฐานวิชาชีพ  พ .ศ .2556 โดยมีคณ ะ
กรรมการบริหารหลักสูตร ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม 

 
2. บัณฑิต 

หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจาก
การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยความร่วมมือของวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยในการสำรวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจำทุกปี และแจ้งผลสำรวจให้แก่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับทราบเพ่ือ
เป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งมีการติดตามภาวะการมี
งานทำของบัณฑิต เพ่ือเป็นข้อมูลความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม และนำไปสู่การวางแผนการรับ
นักศึกษา 
 
3. นักศึกษา 

หลักสูตรให้ความสำคัญกับการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร การส่งเสริมพัฒนานักศึกษา และ
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนกับนักศึกษา โดยกำหนดให้มีการดำเนินการ ดังนี้ 

1.1 หลักสูตรกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาในการคัดเลือกจากผลคะแนนการสอบคัดเลือกและการ
สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัย เพ่ือแสดงความพร้อมด้านความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติ 
เพ่ือประเมินความพร้อมในการศึกษาต่อในหลักสูตร 

1.2 หลักสูตรส่งเสริมพัฒนานักศึกษา 
(1) กำหนดให้มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา

ศักยภาพที่จำเป็นให้กับนักศึกษา โดยเน้นทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  
(2) มีระบบสนับสนุนและการให้คำแนะนำนักศึกษา โดยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่

นักศึกษาทุกคน ซึ่งอาจารย์จะแจ้งวันและเวลาที่นักศึกษาจะขอรับคำปรึกษาไว้ หรือผ่านช่องทางอ่ืนๆที่
เหมาะสม เพ่ือให้นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียน หรือปัญหาอ่ืนๆ สามารถขอรับคำปรึกษาจากอาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการ วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ได้ 

(3) กรณีที่นักศึกษามีความข้อร้องเรียนหรือการอุทธรณ์ทั้งเรื่องทั่วไปหรือผลการประเมิน 
นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ที่ทำหน้าที่ดูแลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานั้นๆ  

1.3 หลักสูตรมีการติดตามข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษา อัตราการสำเร็จการศึกษา และความพึงพอใจต่อหลักสูตร 
 
4. อาจารย์ 

หลักสูตรให้ความสำคัญกับการรับอาจารย์ใหม่ การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน  
การติดตาม และทบทวนหลักสูตร และการแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ โดยกำหนดให้มีการดำเนินการ ดังนี้ 

4.1 หลักสูตรมีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
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4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน  
การประเมินผล เพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทำให้บรรลุ
เป้าหมายตามหลักสูตร เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่กำหนด 

4.3 การจัดทำแผนอัตรากำลังและแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

4.4 หลักสูตรมีการเชิญอาจารย์พิเศษ เพ่ือให้นิสิตนักศึกษาได้เรียนรู้ และเพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้
ที่หลากหลาย ซึ่งอาจารย์พิเศษจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ตรง 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษาให้ความสำคัญกับหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผล
ผู้เรียน โดยกำหนดให้มีการดำเนินการ ดังนี้ 

5.1 กำหนดให้มีกระบวนการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรตามระบบและกลไก
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร โดยมีการสำรวจข้อมูลจากอาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งในการออกแบบ
หลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร มีการศึกษาข้อมูลตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 
และข้อมูลเทียบเคียงจากหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ มาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
ตามความก้าวหน้าในศาสตร์ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม เพ่ือให้นักศึกษามี
ความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจในศาสตร์ทางการบริหารการศึกษาอย่างลึกซึ้ง ทั้งในด้านวิชาการและ
วิชาชีพ 

5.2 กำหนดให้มีกระบวนการการพิจารณากำหนดอาจารย์ผู้สอน และการจำแนกรายวิชาสำหรับ
อาจารย์ผู้สอน โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และความชำนาญ 

5.3 กำหนดให้มีกระบวนการการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ 
มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน ตามระบบและกลไก รวมทั้งกำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนที่มี
การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

5.4 กำหนดให้มีกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยเชื่อมโยงกับกระบวนการการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบ การจัดทำแผนการเรียนรู้(มคอ.3 และ
มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรม โดยพิจารณากำหนดกรอบการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการประเมินผู้เรียน  เพ่ือให้
ทราบว่าผู้เรียนเกิดผลการเรียนรู้ตามแต่ละรายวิชากำหนดไว้ในหลักสูตร และเป็นการตรวจสอบเกณฑ์การ
ประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน และวิธีการให้คะแนนว่าสามารถสะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสมหรือไม่ รวมทั้งกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้การประเมินมีความหลากหลาย 
และสามารถสะท้อนผลการเรียนรู้ของนักศึกษาได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นข้อมูลย้อนกลับไปใช้ในการปรับปรุง/
แก้ไขการจัดการเรียนการสอน พัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

5.5 กำหนดวิธีการวัดและประเมินผลในภาพรวมของหลักสูตรไว้อย่างหลากหลาย และให้อาจารย์
ผู้สอนสามารถเลือกใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่จะสามารถสะท้อนผลการเรียนรู้ของรายวิชาได้ เพ่ือนำมาใช้ใน
การจัดทำรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3)  โดยให้อาจารย์ผู้สอนกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้และประสบการณ์
ให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาและผลการเรียนรู้ของหลักสูตร พร้อมทั้งระบุกิจกรรมการ
เรียนการสอน การวัดผลแต่ละสัปดาห์ในแผนการสอนเป็นรายคาบ ซึ่งแต่ละรายวิชาจะมีการประเมินผู้เรียน 
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ทั้งการทดสอบที่เป็นอัตนัยและปรนัย  มีการสังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัติงานกิจกรรมกลุ่มในรายวิชาปฏิบัติ
ทักษะ เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ในหลักสูตรที่กำหนดไว้ โดยอาจารย์ผู้สอนจะดำเนินการ
จัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ตามท่ีได้กำหนดไว้ 

5.6 กำหนดให้มีกระบวนการการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร
(มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) เพ่ือนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดย
สามารถแสดงผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

5.7 กำหนดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยมีการประเมินผลการ
ดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในหลักสูตรทุกปีการศึกษา 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

กำหนดกระบวนการการดำเนินงานเพ่ือจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  โดยการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร วางแผนและบริหารงบประมาณในลักษณะของ
โครงการ ติดตามและประเมินความต้องการและการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน เพ่ือจัดสรรงบประมาณ
ตลอดจนจัดหาจัดซื้อเพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพยากรที่ทันสมัยและจำเป็นต่อการเรียนการสอน  เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้เพียงพอและมีคุณภาพ รวมทัง้มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีท่ี 1  ปีท่ี 2  ปีท่ี 3  ปีท่ี 4  ปีท่ี 5 

1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงาน
หลักสูตร 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือ มาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา  และรายละเอียดของประสบ 
การณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6.มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 ✓ ✓ ✓ ✓ 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำ
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี   

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรอืวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ต่อปี 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/มหาบัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 ✓ ✓ ✓ ✓ 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อมหาบัณฑิต เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  ✓ ✓ ✓ 
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หมวดที ่ 8  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์การสอนในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นการ

จัดการเรียนการสอนในลักษณะของการศึกษาวิจัย  ค้นคว้า อภิปราย จะดำเนินการทั้งโดยคณาจารย์ 
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และนักศึกษา คือ 

1) การประเมินการสอนของอาจารย์เป็นรายบุคคลโดยนักศึกษา เป็นการประเมินการเรียนการ
สอนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ด้วยแบบสอบถามนักศึกษา นอกจากนี้ ยังมีการประเมินการเรียนการสอน
โดยนักศึกษาจากการประชุม/สัมมนา เช่น การสัมมนาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ปฐม/ 
มัชฌิม/ ปัจฉิมเทศนักศึกษา เป็นต้น 

2) การประเมินกลยุทธ์การสอนโดยที่ประชุม/สัมมนาคณาจารย์ เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับกลยุทธ์การสอน ผลประเมินกลยุทธ์การสอนนั้น ๆ รวมทั้งการพัฒนากลยุทธ์การสอนใหม่ ๆ เพ่ือให้
การเรียนการสอนมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

3) การส่งเสริมให้คณาจารย์ ได้ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนากลยุทธ์การสอน  รวมทั้งการส่งเสริมให้
คณาจารย์เข้าร่วมอบรม/สัมมนา เกี่ยวกบักลยุทธ์การสอน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ประเมินจากกลวิธีการสอน ผลการสอน การวิจัย และการผลิต เอกสารการสอน การตรงต่อเวลา และ

คู่มือที่ใช้ในการเรียนการสอน ในทุกรายวิชา โดยใช้การประเมินจากนักศึกษา ประเมินโดยตัวอาจารย์เองและ
เพ่ือนร่วมงาน 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม จะดำเนินการทุกๆ ปี เพ่ือนำผลการประเมินไปพัฒนาหลักสูตร และ
การเรียนการสอน โดยมีวิธีการประเมินดังนี้ 

1) การทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเนื้อหาหลักสูตรที่ 
ใกล้เคียงทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งการติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในด้านสังคมอาจมี
ผลกระทบต่อหลักสูตร 

2) จัดประชุมสัมมนา/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  และการประกัน
คุณภาพหลักสูตร เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากคณาจารย์ นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
รวมทั้งสร้างช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

3) ประเมินความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพของมหาบัณฑิต และประสิทธิภาพ
ของมหาบัณฑิตในการปฏิบัติงานชุมชน เพ่ือนำผลการประเมินมาประกอบการพัฒนาหลักสูตร และพัฒนา
เรียนการสอนต่อไป 
 
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงานในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในระดับสาขาวิชา และผู้ทรงคณุวุฒิในสาขาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษาดำเนินการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการ
ดำเนินการหลักสูตร รวบรวมข้อมูลผลการการเรียนการสอนหลักสูตร สรุปผลการดำเนินการหลักสูตรประจำปี 
และข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิตมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเพ่ือทบทวนประสิทธิภาพการเปิดหลักสูตรที่ผ่านมา 
และนำมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรและกลยุทธ์การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ชื่อ-สกุล    นายกฤษดา  ผ่องพิทยา 

ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (การบริหารการศึกษา) 
สังกัด    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 

พ.ศ.2547 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

พ.ศ.2537 การศึกษามหาบัณฑิต (อุตสาหกรรมศึกษา)  คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พ.ศ.2529 ครุศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมศิลป์) คณะวิชาอุตสาหกรรมศิลป์  
วิทยาลัยครูพระนคร 

 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  การบริหารการศึกษา 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 
ตำรา 
กฤษดา  ผ่องพิทยา, มณี เหมทานนท์, พนัส จันทร์ศรีทอง, นิรันดร์ สุธีนิรันดร์, พัชรา เดชโฮม, วิโฬฏฐ์  

วัฒนานิมิตกูล, ณัฐมน พันธุ์ชาตรี, อโนทัย แทนสวัสดิ์ และศุนิสา ทดลา.(2559). ความเป็นครู. 
พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำกัด. (กุมภาพันธ์), 1 – 62. 

กฤษดา  ผ่องพิทยา, มณี เหมทานนท์, พนัส จันทร์ศรีทอง, นิรันดร์ สุธีนิรันดร์, พัชรา เดชโฮม และณัฐมน
พันธุ์ชาตรี. (2558). การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ :  
โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำกัด. (พฤศจิกายน), 18 – 33, 46 – 63, 64 - 89. 

กฤษดา  ผ่องพิทยา. (2556). มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา. (เมษายน), 1 – 193. 

 
งานวิจัย 
กฤษดา  ผ่องพิทยา. (2557). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนิสิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา. (เมษายน), 1 – 206. 

วิเชียร อินทรสมพันธ์, อัครเดช เกตฉ่ำ และกฤษดา ผ่องพิทยา. (2559). การจัดการข้อมูลการวัดและ
ประเมินผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อมูล 
ปี 2553 และ 2556 ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (มีนาคม), 1 – 149. 
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บทความวิจัย 
กฤษดา  ผ่องพิทยา. (2557). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนิสิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ครุศาสตร์สาร, 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม), 1 - 6. 
 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา 
2) วิชาการบริหารนโยบายและกลยุทธ์การศึกษา 
3) วิชาการฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา 
4) วิชาการพัฒนาทีมงาน 
5) สารนิพนธ์ 
6) วิทยานิพนธ์ 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาการพัฒนาวิชาชีพของผู้บริหารการศึกษา 
2) วิชาการบริหารนโยบายและการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
3) วิชาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหารการศึกษา 
4) วิชาการพัฒนาทีมงาน 
5) สารนิพนธ์ 
6) วิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล    นายนิรันดร์ สุธีนิรันดร ์
ตำแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ (การบริหารการศึกษา) 
สังกัด    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 

พ.ศ.2552 ครศุาสตรดุษฎีบัณฑิต (บริหารการศึกษา) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

พ.ศ.2544 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาชนบทศึกษา) สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรมเอเซีย  มหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ.2541 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  การบริหารการศึกษา 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 
ตำรา 
กฤษดา  ผ่องพิทยา, มณี เหมทานนท์, พนัส จันทร์ศรีทอง, นิรันดร์ สุธีนิรันดร์, พัชรา เดชโฮม, วิโฬฏฐ์  

วัฒนานิมิตกูล, ณัฐมน พันธุ์ชาตรี, อโนทัย แทนสวัสดิ์ และศุนิสา ทดลา.(2559). ความเป็นครู. 
พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำกัด. (กุมภาพันธ์), 63 – 114. 

กฤษดา  ผ่องพิทยา, มณี เหมทานนท์, พนัส จันทร์ศรีทอง, นิรันดร์ สุธีนิรันดร์, พัชรา เดชโฮม และณัฐมน
พันธุ์ชาตรี. (2558). การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา. พิมพ์ครัง้ที่ 1. กรุงเทพฯ :  
โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำกัด. (พฤศจิกายน), 105 – 123. 

 
งานวิจัย 
นิรันดร์ สุธีนิรันดร์. (2558). การศึกษาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้โดยใช้แนวทางส่งเสริมตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านเด็จเจ้าพระยา. (กุมภาพันธ์), 1 – 335. 

 
บทความวิจัย 
นิรันดร์ สุธีนิรันดร์. (2558). การศึกษาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้โดยใช้แนวทางส่งเสริมตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดกรุงเทพมหานคร. ปาริชาติ, 1 
(เมษายน – กันยายน), 165 - 173. 

 
ประสบการณ์การสอน 
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1) วิชาทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา 
2) วิชาการนิเทศการศึกษา 
3) วิชาการบริหารสถาบันการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 
4) สารนิพนธ์ 
5) วิทยานิพนธ์ 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา 
2) วิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา 
3) วิชาการบริหารสถาบันการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 
4) วิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา 
5) สารนิพนธ์ 
6) วิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ – นามสกุล   นางสาวพัชรา  เดชโฮม 

ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (การบริหารการศึกษา) 
สังกัด คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2557 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. 2545 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2541 บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ การบริหารการศึกษา 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 
ตำรา 
กฤษดา  ผ่องพิทยา, มณี เหมทานนท์, พนัส จันทร์ศรีทอง, นิรันดร์ สุธีนิรันดร์, พัชรา เดชโฮม, วิโฬฏฐ์  

วัฒนานิมิตกูล, ณัฐมน พันธุ์ชาตรี, อโนทัย แทนสวัสดิ์ และศุนิสา ทดลา.(2559). ความเป็นครู. 
พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำกัด. (กุมภาพันธ์), 115 – 170. 

กฤษดา  ผ่องพิทยา, มณี เหมทานนท์, พนัส จันทร์ศรีทอง, นิรันดร์ สุธีนิรันดร์, พัชรา เดชโฮม และณัฐมน
พันธุ์ชาตรี. (2558). การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ :  
โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำกัด. (พฤศจิกายน), 64 – 89. 

พัชรา  เดชโฮม, อโนทัย แทนสวัสดิ์, ศุนิสา ทดลา, ณัฐมน พันธุ์ชาตรี, แฝงกมล เพชรเกลี้ยง, จุติมา  
รัตนพลเสนย์, กาญจนา สุทธิเนียม, กุลธิดา ทุ่งคาใน, กุลกาญจน์ สุวรรณรักษ์, วิชญา ผิวคำ,  
จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา , ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง, ชลพร กองคำ และวราภรณ์ ศรีอยุธย์ . 
(2558). ปรัชญาการศึกษาเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บริษัท สหธรรมิก จำกัด. 
(พฤศจิกายน), 39 – 42. 

พัชรา  เดชโฮม, อโนทัย แทนสวัสดิ์, ศุนิสา ทดลา, ณัฐมน พันธุ์ชาตรี, พัชรีภรณ์ บางเขียว, วิชญา ผิวคำ, 
จุติมา รัตนพลเสนย์, กาญจนา สุทธิเนียม, กุลธิดา ทุ่งคาใน, ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง, ชลพร  
กองคำ และวราภรณ์ ศรีอยุธย์. (2558). การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน. พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพ์บริษัท สหธรรมิก จำกัด. (พฤศจิกายน), 118 – 149. 

พัชรา  เดชโฮม. (2560). การบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 1  กรุงเทพฯ : บริษัท 
สหธรรมิก จำกัด. 246 หน้า. 
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งานวิจัย 
พัชรา  เดชโฮม. (2556). การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการได้รับบริการในวันขึ้นทะเบียน

นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2556. รายงานการวิจัย กองบริหารการศึกษา 
สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. (กันยายน), 1 – 64. 

พัชรา  เดชโฮม. (2560). แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงาน 
เป็นฐานในรายวิชาการบริหารและประกันคุณภาพการศกึษา. สำนักวิจัยและพัฒนา. กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  

พัชรา  เดชโฮม และศุนิสา ทดลา. (2560). แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร. สำนักวิจัยและ
พัฒนา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

พัชรา  เดชโฮม. (2561). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการนำโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ไปสู่การ
ปฏิบัติของโรงเรียนนำร่องในเขตธนบุรี. สำนักวิจัยและพัฒนา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

 
บทความวิจัย 
พัชรา  เดชโฮม. (2556). การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการได้รับบริการในวันขึ้นทะเบียน

นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2556. ค้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559. จาก 
http://www.sut.ac.th/ces/registranet8/download.html 

พัชรา  เดชโฮม. (2560). แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน
ในรายวิชาการบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา. วารสารวิจัยรำไพพรรณี. ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 
(มกราคม – เมษายน 2561) หน้า 68-78. 

พัชรา  เดชโฮม และศุนิสา ทดลา. (2561). แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร. วารสารสังคมศาสตร์บูรณา
การ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561). 

พัชรา  เดชโฮม. (2562). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการนำโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติ
ของโรงเรียนนำร่องในเขตธนบุรี. ครุศาสตร์สาร. ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2562) 
หน้า 133-148. 

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาหลักการและปรัชญาการศึกษา 
2) วิชาการพัฒนาหลักสูตร 
3) วิชาการจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 
4) วิชาภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาการประกันคุณภาพการศึกษา 
2) วิชาการวิเคราะห์ระบบการศึกษา 
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3) วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา 
4) วิชาการพัฒนาองค์การ 
5) สารนิพนธ์ 
6) วิทยานิพนธ์ 

 
 



54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
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ชื่อ-สกุล    นายกฤษดา  ผ่องพิทยา 

ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (การบริหารการศึกษา) 
สังกัด    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 

พ.ศ.2547 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

พ.ศ.2537 การศึกษามหาบัณฑิต (อุตสาหกรรมศึกษา)  คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พ.ศ.2529 ครุศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมศิลป์) คณะวิชาอุตสาหกรรมศิลป์  
วิทยาลัยครูพระนคร 

 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  การบริหารการศึกษา 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 
ตำรา 
กฤษดา  ผ่องพิทยา, มณี เหมทานนท์, พนัส จันทร์ศรีทอง, นิรันดร์ สุธีนิรันดร์, พัชรา เดชโฮม, วิโฬฏฐ์  

วัฒนานิมิตกูล, ณัฐมน พันธุ์ชาตรี, อโนทัย แทนสวัสดิ์ และศุนิสา ทดลา.(2559). ความเป็นครู. 
พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำกัด. (กุมภาพันธ์), 1 – 62. 

กฤษดา  ผ่องพิทยา, มณี เหมทานนท์, พนัส จันทร์ศรีทอง, นิรันดร์ สุธีนิรันดร์, พัชรา เดชโฮม และณัฐมน
พันธุ์ชาตรี. (2558). การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ :  
โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำกัด. (พฤศจิกายน), 18 – 33, 46 – 63, 64 - 89. 

กฤษดา  ผ่องพิทยา. (2556). มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา. (เมษายน), 1 – 193. 

 
งานวิจัย 
กฤษดา  ผ่องพิทยา. (2557). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนิสิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา. (เมษายน), 1 – 206. 

วิเชียร อินทรสมพันธ์, อัครเดช เกตฉ่ำ และกฤษดา ผ่องพิทยา. (2559). การจัดการข้อมูลการวัดและ
ประเมินผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อมูล 
ปี 2553 และ 2556 ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (มีนาคม). 1 – 149. 
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บทความวิจัย 
กฤษดา  ผ่องพิทยา. (2557). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนิสิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ครุศาสตร์สาร, 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม), 1 - 6. 
 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา 
2) วิชาการบริหารนโยบายและกลยุทธ์การศึกษา 
3) วิชาการฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา 
4) วิชาการพัฒนาทีมงาน 
5) สารนิพนธ์ 
6) วิทยานิพนธ์ 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาการพัฒนาวิชาชีพของผู้บริหารการศึกษา 
2) วิชาการบริหารนโยบายและการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
3) วิชาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหารการศึกษา 
4) วิชาการพัฒนาทีมงาน 
5) สารนิพนธ์ 
6) วิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล    นายนิรันดร์ สุธีนิรันดร ์
ตำแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ (การบริหารการศึกษา) 
สังกัด    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 

พ.ศ.2552 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (บริหารการศึกษา) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

พ.ศ.2544 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาชนบทศึกษา) สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรมเอเซีย  มหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ.2541 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  การบริหารการศึกษา 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 
ตำรา 
กฤษดา  ผ่องพิทยา, มณี เหมทานนท์, พนัส จันทร์ศรีทอง, นิรันดร์ สุธีนิรันดร์, พัชรา เดชโฮม, วิโฬฏฐ์  

วัฒนานิมิตกูล, ณัฐมน พันธุ์ชาตรี, อโนทัย แทนสวัสดิ์ และศุนิสา ทดลา.(2559). ความเป็นครู. 
พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำกัด. (กุมภาพันธ์), 63 – 114. 

กฤษดา  ผ่องพิทยา, มณี เหมทานนท์, พนัส จันทร์ศรีทอง, นิรันดร์ สุธีนิรันดร์, พัชรา เดชโฮม และณัฐมน
พันธุ์ชาตรี. (2558). การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ :  
โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำกัด. (พฤศจิกายน), 105 – 123. 

 
งานวิจัย 
นิรันดร์ สุธีนิรันดร์. (2558). การศึกษาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้โดยใช้แนวทางส่งเสริมตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านเด็จเจ้าพระยา. (กุมภาพันธ์), 1 – 335. 

 
บทความวิจัย 
นิรันดร์ สุธีนิรันดร์. (2558). การศึกษาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้โดยใช้แนวทางส่งเสริมตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดกรุงเทพมหานคร. ปาริชาติ, 1 
(เมษายน – กันยายน), 165 - 173. 

 
ประสบการณ์การสอน 
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1) วิชาทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา 
2) วิชาการนิเทศการศึกษา 
3) วิชาการบริหารสถาบันการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 
4) สารนิพนธ์ 
5) วิทยานิพนธ์ 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา 
2) วิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา 
3) วิชาการบริหารสถาบันการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 
4) วิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา 
5) สารนิพนธ์ 
6) วิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ – นามสกุล   นางสาวพัชรา  เดชโฮม 

ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (การบริหารการศึกษา) 
สังกัด คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2557 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. 2545 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2541 บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ การบริหารการศึกษา 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 
ตำรา 
กฤษดา  ผ่องพิทยา, มณี เหมทานนท์, พนัส จันทร์ศรีทอง, นิรันดร์ สุธีนิรันดร์, พัชรา เดชโฮม, วิโฬฏฐ์  

วัฒนานิมิตกูล, ณัฐมน พันธุ์ชาตรี, อโนทัย แทนสวัสดิ์ และศุนิสา ทดลา.(2559). ความเป็นครู. 
พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำกัด. (กุมภาพันธ์), 115 – 170. 

กฤษดา  ผ่องพิทยา, มณี เหมทานนท์, พนัส จันทร์ศรีทอง, นิรันดร์ สุธีนิรันดร์, พัชรา เดชโฮม และณัฐมน
พันธุ์ชาตรี. (2558). การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ :  
โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำกัด. (พฤศจิกายน), 64 – 89. 

พัชรา  เดชโฮม, อโนทัย แทนสวัสดิ์, ศุนิสา ทดลา, ณัฐมน พันธุ์ชาตรี, แฝงกมล เพชรเกลี้ยง, จุติมา  
รัตนพลเสนย์, กาญจนา สุทธิเนียม, กุลธิดา ทุ่งคาใน, กุลกาญจน์ สุวรรณรักษ์, วิชญา ผิวคำ,  
จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา , ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง, ชลพร กองคำ และวราภรณ์ ศรีอยุธย์ . 
(2558). ปรัชญาการศึกษาเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บริษัท สหธรรมิก จำกัด. 
(พฤศจิกายน), 39 – 42. 

พัชรา  เดชโฮม, อโนทัย แทนสวัสดิ์, ศุนิสา ทดลา, ณัฐมน พันธุ์ชาตรี, พัชรีภรณ์ บางเขียว, วิชญา ผิวคำ, 
จุติมา รัตนพลเสนย์, กาญจนา สุทธิเนียม, กุลธิดา ทุ่งคาใน, ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง, ชลพร  
กองคำ และวราภรณ์ ศรีอยุธย์. (2558). การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน. พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพ์บริษัท สหธรรมิก จำกัด. (พฤศจิกายน), 118 – 149. 

พัชรา  เดชโฮม. (2560). การบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 1  กรุงเทพฯ : บริษัท 
สหธรรมิก จำกัด. 246 หน้า. 
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งานวิจัย 
พัชรา  เดชโฮม. (2556). การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการได้รับบริการในวันขึ้นทะเบียน

นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2556. รายงานการวิจัย กองบริหารการศึกษา 
สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. (กันยายน), 1 – 64. 

พัชรา  เดชโฮม. (2560). แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงาน 
เป็นฐานในรายวิชาการบริหารและประกันคุณภาพการศกึษา. สำนักวิจัยและพัฒนา. กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  

พัชรา  เดชโฮม และศุนิสา ทดลา. (2560). แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร. สำนักวิจัยและ
พัฒนา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

พัชรา  เดชโฮม. (2561). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการนำโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ไปสู่การ
ปฏิบัติของโรงเรียนนำร่องในเขตธนบุรี. สำนักวิจัยและพัฒนา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

 
บทความวิจัย 
พัชรา  เดชโฮม. (2556). การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการได้รับบริการในวันขึ้นทะเบียน

นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2556. ค้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559. จาก 
http://www.sut.ac.th/ces/registranet8/download.html 

พัชรา  เดชโฮม. (2560). แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน
ในรายวิชาการบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา. วารสารวิจัยรำไพพรรณี. ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 
(มกราคม – เมษายน 2561) หน้า 68-78. 

พัชรา  เดชโฮม และศุนิสา ทดลา. (2561). แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร. วารสารสังคมศาสตร์บูรณา
การ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561). 

พัชรา  เดชโฮม. (2562). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการนำโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติ
ของโรงเรียนนำร่องในเขตธนบุรี. ครุศาสตร์สาร. ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2562) 
หน้า 133-148. 

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาหลักการและปรัชญาการศึกษา 
2) วิชาการพัฒนาหลักสูตร 
3) วิชาการจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 
4) วิชาภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาการประกันคุณภาพการศึกษา 
2) วิชาการวิเคราะห์ระบบการศึกษา 
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3) วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา 
4) วิชาการพัฒนาองค์การ 
5) สารนิพนธ์ 
6) วิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล    นายวิเชียร อินทรสมพันธ์ 

ตำแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ (การวิจัยและการพัฒนาหลักสูตร) 
สังกัด    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 

พ.ศ.2546 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พ.ศ.2542 การศึกษามหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พ.ศ.2526 การศึกษาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน 

 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร, ภาษาอังกฤษ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 
ตำรา 
วิเชียร อินทรสมพันธ์, สุภรณ์ ลิ้มบริบูรณ์, เพชราวดี จงประดับเกียรติ, สุภาพร ศรีหามี, เพ็ญพร ทองคำสุก 

และอัครเดช เกตฉ่ำ. (2559). การวัดและประเมินผลการเรียนรู้. กรุงเทพฯ :  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (มกราคม), 89 – 106. 

 
งานวิจัย 
วิเชียร อินทรสมพันธ์, อัครเดช เกตฉ่ำ และกฤษดา ผ่องพิทยา. (2559). การจัดการข้อมูลการวัดและ

ประเมินผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อมูล 
ปี 2553 และ 2556 ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (มีนาคม), 1 – 149. 

วิเชียร อินทรสมพันธ์. (2555). ปัจจัยท่ีส่งผลต่อจิตสาธารณะของนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
(เมษายน), 1 – 129. 

วิเชียร อินทรสมพันธ์ . (2559). การพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาด้วยรูปแบบการสอนตามแนวจิตวิทยาร่วมสมัย. สถาบันวิจัยและพัฒนา. กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 139 หน้า. 

วิเชียร อินทรสมพันธ์ . (2558). การจัดการข้อมูลการวัดและประเมินผลการทดสอบ O-NET ของ
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อมูล ปี 2553 และ 2556 ในเขตพื้นที่
การศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร. สถาบันวิจัยและพัฒนา.กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา. 149 หน้า. 
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บทความวิจัย 
วิเชียร อินทรสมพันธ์. (2555). ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา. ครุศาสตร์สาร, 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม), 19 - 25. 
วิเชียร อินทรสมพันธ์, กฤษดา ผ่องพิทยา และวิกรม  ศุทธณี . (2560). การพัฒนาจิตสาธารณะของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาด้วยรูปแบบการสอนตามแนวคิดจิตวิทยาร่วม
สมัย. วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560) 109-120. 

รุ่งนภา จำปาเทศ. วิโฬฎฐ์ วัฒนานิมิตกูล และวิเชียร อินทรสมพันธ์. (2560). การพัฒนารูปแบบการสอน
โดยใช้การจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพ้ืนบ้านเพ่ือส่งเสริมทักษะทางสังคมด้านการช่วยเหลือของเด็ก
ปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2. รายงานรวมบทความวิจัย สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการรดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ 1 “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” . 29 กรกฎาคม 2560. 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. หน้า 337. 

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาการวิจัยทางการบริหารการศึกษาและการบริการวิชาการ 
2) วิชาสถิติเพ่ือการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
3) สารนิพนธ์ 
4) วิทยานิพนธ์ 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
2) วิชาการประกันคุณภาพการศึกษา 
3) วิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา 
4) สารนิพนธ์ 
5) วิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล    นายวิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล 
ตำแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ (การศึกษา) 
สังกัด    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.2541 ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ศ.2530 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร)  
คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ศ.2525 การศึกษาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

สาขาที่เชี่ยวชาญ  หลักสูตรและการสอน, การบริหารการศึกษา 
 

ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล. (2561). จิตสาธารณะ : แนวทางสร้างเสริมโดยผู้สอน. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : 

โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิก จำกัด. (มีนาคม), 1 – 274. 
วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล . (2559). การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ปัจจัยความสำเร็จของการจัด

การศึกษา. พิมพ์ครั้งที ่1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิก จำกัด. (มกราคม), 1 – 355. 
วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล. (2559). เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน เครื่องมือสำคัญของผู้สอน

และผู้เรียน. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิก จำกัด. (มิถุนายน), 1 – 72. 
 
ตำรา 
วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล. (2558). สัมมนาหลักสูตรและการสอน. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัท 

สหธรรมิก จำกัด. (มีนาคม), 1 – 274. (ได้รับการตรวจสอบการเผยแพร่โดยคณะกรรมการตาม
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 1197/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ) 

 
งานวิจัย 
สุพัตรา วิไลลักษณ์ และวิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล. (2559). การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา . สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (ธันวาคม 2558 – มกราคม 2559), 1-345. 

วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล. (2561). รูปแบบพี่เลี้ยงวิชาการเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการสำหรับอาจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษา . สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
(พฤษภาคม 2558 – สิงหาคม 2560), 1-352. 
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บทความวิจัย 
สุพัตรา วิไลลักษณ์ และวิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล . (2559). การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี

ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ครุศาสตร์สาร. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 
(มกราคม – มิถุนายน), 27 - 38. 

รุ่งนภา จำปาเทศ วิโฬฎฐ์ วัฒนานิมิตกูล และวิเชียร อินทรสมพันธ์. (2560). การพัฒนารูปแบบการสอน
โดยใช้การจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพ้ืนบ้านเพ่ือส่งเสริมทักษะทางสังคมด้านการช่วยเหลือของเด็ก
ปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2. รายงานรวมบทความวิจัย สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการรดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ 1 “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” . 29 กรกฎาคม 2560. 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. หน้า 337. 

วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล. (2561). รูปแบบพ่ีเลี้ยงวิชาการเพ่ือส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการสำหรับอาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษา. ครุศาสตร์สาร. ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน), 267 - 293. 

 

ประสบการณ์การสอน 
1) วิชากิจกรรมร่วมหลักสูตร 
2) วิชาการนิเทศการศึกษา 
3) วิชาการพัฒนารูปแบบการสอน 
4) วิชาปัญหาสังคม 
5) วิชาสัมมนาสังคมศึกษา 
6) วิชาความเป็นครู 
7) วิชาการบริหารจัดการสถานศึกษา 
8) วิชาการประเมินโครงการ 
9) วิชาการบริหารงานวิชาการ 
10) วิชาสารนิพนธ์ 
11) วิชาวิทยานิพนธ์ 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
2) วิชาการบริหารกิจการและกิจกรรมนักเรียน 
3) วิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา 
4) สารนิพนธ์ 
5) วิทยานิพนธ์ 
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ภาคผนวก ค 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ 
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ชื่อ-สกุล    นายกฤษดา  ผ่องพิทยา 

ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (การบริหารการศึกษา) 
สังกัด    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 

พ.ศ.2547 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

พ.ศ.2537 การศึกษามหาบัณฑิต (อุตสาหกรรมศึกษา)  คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พ.ศ.2529 ครุศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมศิลป์) คณะวิชาอุตสาหกรรมศิลป์  
วิทยาลัยครูพระนคร 

 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  การบริหารการศึกษา 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 
ตำรา 
กฤษดา  ผ่องพิทยา, มณี เหมทานนท์, พนัส จันทร์ศรีทอง, นิรันดร์ สุธีนิรันดร์, พัชรา เดชโฮม, วิโฬฏฐ์  

วัฒนานิมิตกูล, ณัฐมน พันธุ์ชาตรี, อโนทัย แทนสวัสดิ์ และศุนิสา ทดลา.(2559). ความเป็นครู. 
พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำกัด. (กุมภาพันธ์), 1 – 62. 

กฤษดา  ผ่องพิทยา, มณี เหมทานนท์, พนัส จันทร์ศรีทอง, นิรันดร์ สุธีนิรันดร์, พัชรา เดชโฮม และณัฐมน
พันธุ์ชาตรี. (2558). การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ :  
โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำกัด. (พฤศจิกายน), 18 – 33, 46 – 63, 64 - 89. 

กฤษดา  ผ่องพิทยา. (2556). มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา. (เมษายน), 1 – 193. 

 
งานวิจัย 
กฤษดา  ผ่องพิทยา. (2557). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนิสิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา. (เมษายน), 1 – 206. 

วิเชียร อินทรสมพันธ์, อัครเดช เกตฉ่ำ และกฤษดา ผ่องพิทยา. (2559). การจัดการข้อมูลการวัดและ
ประเมินผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อมูล 
ปี 2553 และ 2556 ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (มีนาคม), 1 – 149. 
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บทความวิจัย 
กฤษดา  ผ่องพิทยา. (2557). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนิสิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ครุศาสตร์สาร, 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม), 1 - 6. 
 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา 
2) วิชาการบริหารนโยบายและกลยุทธ์การศึกษา 
3) วิชาการฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา 
4) วิชาการพัฒนาทีมงาน 
5) สารนิพนธ์ 
6) วิทยานิพนธ์ 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาการพัฒนาวิชาชีพของผู้บริหารการศึกษา 
2) วิชาการบริหารนโยบายและการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
3) วิชาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหารการศึกษา 
4) วิชาการพัฒนาทีมงาน 
5) สารนิพนธ์ 
6) วิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล    นายนิรันดร์ สุธีนิรันดร ์

ตำแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ (การบริหารการศึกษา) 
สังกัด    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 

พ.ศ.2552 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (บริหารการศึกษา) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

พ.ศ.2544 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาชนบทศึกษา) สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรมเอเซีย  มหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ.2541 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  การบริหารการศึกษา 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 
ตำรา 
กฤษดา  ผ่องพิทยา, มณี เหมทานนท์, พนัส จันทร์ศรีทอง, นิรันดร์ สุธีนิรันดร์, พัชรา เดชโฮม, วิโฬฏฐ์  

วัฒนานิมิตกูล, ณัฐมน พันธุ์ชาตรี, อโนทัย แทนสวัสดิ์ และศุนิสา ทดลา.(2559). ความเป็นครู. 
พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำกัด. (กุมภาพันธ์), 63 – 114. 

กฤษดา  ผ่องพิทยา, มณี เหมทานนท์, พนัส จันทร์ศรีทอง, นิรันดร์ สุธีนิรันดร์, พัชรา เดชโฮม และณัฐมน
พันธุ์ชาตรี. (2558). การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ :  
โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำกัด. (พฤศจิกายน), 105 – 123. 

 
งานวิจัย 
นิรันดร์ สุธีนิรันดร์. (2558). การศึกษาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้โดยใช้แนวทางส่งเสริมตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านเด็จเจ้าพระยา. (กุมภาพันธ์), 1 – 335. 

 
บทความวิจัย 
นิรันดร์ สุธีนิรันดร์. (2558). การศึกษาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้โดยใช้แนวทางส่งเสริมตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกดักรุงเทพมหานคร. ปาริชาติ, 1 
(เมษายน – กันยายน), 165 - 173. 

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา 
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2) วิชาการนิเทศการศึกษา 
3) วิชาการบริหารสถาบันการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 
4) สารนิพนธ์ 
5) วิทยานิพนธ์ 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา 
2) วิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา 
3) วิชาการบริหารสถาบันการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 
4) วิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา 
5) สารนิพนธ์ 
6) วิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ – นามสกุล   นางสาวพัชรา  เดชโฮม 

ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (การบริหารการศึกษา) 
สังกัด คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2557 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. 2545 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2541 บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ การบริหารการศึกษา 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 
ตำรา 
กฤษดา  ผ่องพิทยา, มณี เหมทานนท์, พนัส จันทร์ศรีทอง, นิรันดร์ สุธีนิรันดร์, พัชรา เดชโฮม, วิโฬฏฐ์  

วัฒนานิมิตกูล, ณัฐมน พันธุ์ชาตรี, อโนทัย แทนสวัสดิ์ และศุนิสา ทดลา.(2559). ความเป็นครู. 
พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำกัด. (กุมภาพันธ์), 115 – 170. 

กฤษดา  ผ่องพิทยา, มณี เหมทานนท์, พนัส จันทร์ศรีทอง, นิรันดร์ สุธีนิรันดร์, พัชรา เดชโฮม และณัฐมน
พันธุ์ชาตรี. (2558). การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ :  
โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำกัด. (พฤศจิกายน), 64 – 89. 

พัชรา  เดชโฮม, อโนทัย แทนสวัสดิ์, ศุนิสา ทดลา, ณัฐมน พันธุ์ชาตรี, แฝงกมล เพชรเกลี้ยง, จุติมา  
รัตนพลเสนย์, กาญจนา สุทธิเนียม, กุลธิดา ทุ่งคาใน, กุลกาญจน์ สุวรรณรักษ์, วิชญา ผิวคำ,  
จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา , ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง, ชลพร กองคำ และวราภรณ์ ศรีอยุธย์ . 
(2558). ปรัชญาการศึกษาเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บริษัท สหธรรมิก จำกัด. 
(พฤศจิกายน), 39 – 42. 

พัชรา  เดชโฮม, อโนทัย แทนสวัสดิ์, ศุนิสา ทดลา, ณัฐมน พันธุ์ชาตรี, พัชรีภรณ์ บางเขียว, วิชญา ผิวคำ, 
จุติมา รัตนพลเสนย์, กาญจนา สุทธิเนียม, กุลธิดา ทุ่งคาใน, ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง, ชลพร  
กองคำ และวราภรณ์ ศรีอยุธย์. (2558). การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน. พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพ์บริษัท สหธรรมิก จำกัด. (พฤศจิกายน), 118 – 149. 

พัชรา  เดชโฮม. (2560). การบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 1  กรุงเทพฯ : บริษัท 
สหธรรมิก จำกัด. 246 หน้า. 
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งานวิจัย 
พัชรา  เดชโฮม. (2556). การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการได้รับบริการในวันขึ้นทะเบียน

นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2556. รายงานการวิจัย กองบริหารการศึกษา 
สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. (กันยายน), 1 – 64. 

พัชรา  เดชโฮม. (2560). แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงาน 
เป็นฐานในรายวิชาการบริหารและประกันคุณภาพการศกึษา. สำนักวิจัยและพัฒนา. กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  

พัชรา  เดชโฮม และศุนิสา ทดลา. (2560). แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร. สำนักวิจัยและ
พัฒนา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

พัชรา  เดชโฮม. (2561). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการนำโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ไปสู่การ
ปฏิบัติของโรงเรียนนำร่องในเขตธนบุรี. สำนักวิจัยและพัฒนา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

 
บทความวิจัย 
พัชรา  เดชโฮม. (2556). การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการได้รับบริการในวันขึ้นทะเบียน

นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2556. ค้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559. จาก 
http://www.sut.ac.th/ces/registranet8/download.html 

พัชรา  เดชโฮม. (2560). แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน
ในรายวิชาการบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา. วารสารวิจัยรำไพพรรณี. ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 
(มกราคม – เมษายน 2561) หน้า 68-78. 

พัชรา  เดชโฮม และศุนิสา ทดลา. (2561). แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร. วารสารสังคมศาสตร์บูรณา
การ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561). 

พัชรา  เดชโฮม. (2562). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการนำโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติ
ของโรงเรียนนำร่องในเขตธนบุรี. ครุศาสตร์สาร. ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2562) 
หน้า 133-148. 

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาหลักการและปรัชญาการศึกษา 
2) วิชาการพัฒนาหลักสูตร 
3) วิชาการจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 
4) วิชาภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาการประกันคุณภาพการศึกษา 
2) วิชาการวิเคราะห์ระบบการศึกษา 
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3) วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา 
4) วิชาการพัฒนาองค์การ 
5) สารนิพนธ์ 
6) วิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล    นายวิเชียร อินทรสมพันธ์ 
ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (การวิจัยและการพัฒนาหลักสูตร) 
สังกัด    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 

พ.ศ.2546 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พ.ศ.2542 การศึกษามหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พ.ศ.2526 การศึกษาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน 

 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร, ภาษาอังกฤษ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 
ตำรา 
วิเชียร อินทรสมพันธ์, สุภรณ์ ลิ้มบริบูรณ์, เพชราวดี จงประดับเกียรติ, สุภาพร ศรีหามี, เพ็ญพร ทองคำสุก 

และอัครเดช เกตฉ่ำ. (2559). การวัดและประเมินผลการเรียนรู้. กรุงเทพฯ :  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (มกราคม), 89 – 106. 

 
งานวิจัย 
วิเชียร อินทรสมพันธ์, อัครเดช เกตฉ่ำ และกฤษดา ผ่องพิทยา. (2559). การจัดการข้อมูลการวัดและ

ประเมินผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อมูล 
ปี 2553 และ 2556 ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (มีนาคม), 1 – 149. 

วิเชียร อินทรสมพันธ์. (2555). ปัจจัยท่ีส่งผลต่อจิตสาธารณะของนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
(เมษายน), 1 – 129. 

วิเชียร อินทรสมพันธ์ . (2559). การพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาด้วยรูปแบบการสอนตามแนวจิตวิทยาร่วมสมัย. สถาบันวิจัยและพัฒนา. กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 139 หน้า. 
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วิเชียร อินทรสมพันธ์ . (2558). การจัดการข้อมูลการวัดและประเมินผลการทดสอบ O-NET ของ
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อมูล ปี 2553 และ 2556 ในเขตพื้นที่
การศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร. สถาบันวิจัยและพัฒนา.กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา. 149 หน้า. 

 
บทความวิจัย 
วิเชียร อินทรสมพันธ์. (2555). ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา. ครุศาสตร์สาร, 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม), 19 - 25. 
วิเชียร อินทรสมพันธ์ , กฤษดา ผ่องพิทยา และวิกรม  ศุทธณี . (2560). การพัฒนาจิตสาธารณะของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาด้วยรูปแบบการสอนตามแนวคิดจิตวิทยาร่วม
สมัย. วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560) 109-120. 

รุ่งนภา จำปาเทศ. วิโฬฎฐ์ วัฒนานิมิตกูล และวิเชียร อินทรสมพันธ์. (2560). การพัฒนารูปแบบการสอน
โดยใช้การจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพ้ืนบ้านเพ่ือส่งเสริมทักษะทางสังคมด้านการช่วยเหลือของเด็ก
ปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2. รายงานรวมบทความวิจัย สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการรดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ 1 “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” . 29 กรกฎาคม 2560. 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. หน้า 337. 

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาการวิจัยทางการบริหารการศึกษาและการบริการวิชาการ 
2) วิชาสถิติเพ่ือการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
3) สารนิพนธ์ 
4) วิทยานิพนธ์ 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
2) วิชาการประกันคุณภาพการศึกษา 
3) วิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา 
4) สารนิพนธ์ 
5) วิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล    นายวิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล 
ตำแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ (การศึกษา) 
สังกัด    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.2541 ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ศ.2530 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร)  
คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ศ.2525 การศึกษาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

สาขาที่เชี่ยวชาญ  หลักสูตรและการสอน, การบริหารการศึกษา 
 

ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล. (2561). จิตสาธารณะ : แนวทางสร้างเสริมโดยผู้สอน. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : 

โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิก จำกัด. (มีนาคม), 1 – 274. 
วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล . (2559). การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ปัจจัยความสำเร็จของการจัด

การศึกษา. พิมพ์ครั้งที ่1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิก จำกัด. (มกราคม), 1 – 355. 
วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล. (2559). เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน เครื่องมือสำคัญของผู้สอน

และผู้เรียน. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิก จำกัด. (มิถุนายน), 1 – 72. 
 
ตำรา 
วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล. (2558). สัมมนาหลักสูตรและการสอน. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัท 

สหธรรมิก จำกัด. (มีนาคม), 1 – 274. (ได้รับการตรวจสอบการเผยแพร่โดยคณะกรรมการตาม
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 1197/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ) 

 
งานวิจัย 
สุพัตรา วิไลลักษณ์ และวิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล. (2559). การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา . สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (ธันวาคม 2558 – มกราคม 2559), 1-345. 

วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล. (2561). รูปแบบพี่เลี้ยงวิชาการเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการสำหรับอาจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษา . สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
(พฤษภาคม 2558 – สิงหาคม 2560), 1-352. 
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บทความวิจัย 
สุพัตรา วิไลลักษณ์ และวิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล . (2559). การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี

ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ครุศาสตร์สาร. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 
(มกราคม – มิถุนายน), 27 - 38. 

รุ่งนภา จำปาเทศ วิโฬฎฐ์ วัฒนานิมิตกูล และวิเชียร อินทรสมพันธ์. (2560). การพัฒนารูปแบบการสอน
โดยใช้การจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพ้ืนบ้านเพ่ือส่งเสริมทักษะทางสังคมด้านการช่วยเหลือของเด็ก
ปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2. รายงานรวมบทความวิจัย สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการรดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ 1 “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” . 29 กรกฎาคม 2560. 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. หน้า 337. 

วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล. (2561). รูปแบบพ่ีเลี้ยงวิชาการเพ่ือส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการสำหรับอาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษา. ครุศาสตร์สาร. ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน), 267 - 293. 

 

ประสบการณ์การสอน 
1) วิชากิจกรรมร่วมหลักสูตร 
2) วิชาการนิเทศการศึกษา 
3) วิชาการพัฒนารูปแบบการสอน 
4) วิชาปัญหาสังคม 
5) วิชาสัมมนาสังคมศึกษา 
6) วิชาความเป็นครู 
7) วิชาการบริหารจัดการสถานศึกษา 
8) วิชาการประเมินโครงการ 
9) วิชาการบริหารงานวิชาการ 
10) วิชาสารนิพนธ์ 
11) วิชาวิทยานิพนธ์ 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
2) วิชาการบริหารกิจการและกิจกรรมนักเรียน 
3) วิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา 
4) สารนิพนธ์ 
5) วิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล    นายพนัส จันทร์ศรีทอง 

ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
สังกดั    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 

พ.ศ.2555 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

พ.ศ.2551 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

พ.ศ.2548 ศิลปศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมบริการ) คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  การบริหารการศึกษา 
  
ผลงานทางวิชาการ 
 
ตำรา 
กฤษดา  ผ่องพิทยา, มณี เหมทานนท์, พนัส จันทร์ศรีทอง, นิรันดร์ สุธีนิรันดร์, พัชรา เดชโฮม, วิโฬฏฐ์  

วัฒนานิมิตกูล, ณัฐมน พันธุ์ชาตรี, อโนทัย แทนสวัสดิ์ และศุนิสา ทดลา.(2559). ความเป็นครู. 
พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำกัด. (กุมภาพันธ์), 63 – 114. 

กฤษดา  ผ่องพิทยา, มณี เหมทานนท์, พนัส จันทร์ศรีทอง, นิรันดร์ สุธีนิรันดร์, พัชรา เดชโฮม และณัฐมน
พันธุ์ชาตรี. (2558). การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ :  
โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำกัด. (พฤศจิกายน), 34 – 45, 90 – 104. 

 
งานวิจัย 
พนัส จันทร์ศรีทอง และคณะ. (2559). แนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคลเพื่อพัฒนาการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา. (มิถุนายน), 1 – 116. 

 
บทความวิจัย 
พนัส จันทร์ศรีทอง และคณะ. (2559). แนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคลเพ่ือพัฒนาการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. รายงานรวมบทความวิจัย สืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 เล่มที่ 2 กลุ่ม
สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปศาสตร์, (16 กรกฎาคม 2559), 330 – 335.  
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ประสบการณ์การสอน 
1) วิชาการวิจัยทางการบริหารการศึกษาและการบริการวิชาการ 
2) วิชาการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
3) วิชาภาวะผู้นำและความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารการศึกษา 
4) สารนิพนธ์ 
5) วิทยานิพนธ์ 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาภาวะผู้นำทางวิชาการและความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา 
2) วิชาการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
3) วิชาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
4) วิชาการบริหารกิจการและกิจกรรมนักเรียน 
5) สารนิพนธ์ 
6) วิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล    นายมณี เหมทานนท์ 

ตำแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ (การบริหารธุรกิจและการจัดการ) 
สังกัด    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 

พ.ศ.2555 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น)  
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

พ.ศ.2529 การศึกษามหาบัณฑิต (การอุดมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พ.ศ.2521 การศึกษาบัณฑิต (พลศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  

 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  การบริหารการศึกษา 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 
ตำรา 
กฤษดา  ผ่องพิทยา, มณี เหมทานนท์, พนัส จันทร์ศรีทอง, นิรันดร์ สุธีนิรันดร์, พัชรา เดชโฮม, วิโฬฏฐ์  

วัฒนานิมิตกูล, ณัฐมน พันธุ์ชาตรี, อโนทัย แทนสวัสดิ์ และศุนิสา ทดลา.(2559). ความเป็นครู. 
พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำกัด. (กุมภาพันธ์), 1 – 62. 

กฤษดา  ผ่องพิทยา, มณี เหมทานนท์, พนัส จันทร์ศรีทอง, นิรันดร์ สุธีนิรันดร์, พัชรา เดชโฮม และณัฐมน
พันธุ์ชาตรี. (2558). การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ :  
โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำกัด. (พฤศจิกายน), 1 – 17. 

 
งานวิจัย 
มณี เหมทานนท์.(2557). ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียกับประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

มณี เหมทานนท์ และคณะ.(2548). การพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อเป็นโรงเรียนร่วมวิชาชีพครู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา. 

 
บทความวิจัย 
มณี เหมทานนท์. (2557). ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กับประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร. ครุศาสตร์สาร, 2 
(กรกฎาคม - ธันวาคม), 87 - 95. 
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บทความวิชาการ 
มณี เหมทานนท์ และคณะ.(2553). การมีส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน. สารสนเทศ. 2 

(กรกฎาคม - ธันวาคม), 86 - 100. 
 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาการวิเคราะห์ระบบการศึกษา 
2) วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา 
3) วิชาการฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา 
4) สารนิพนธ์ 
5) วิทยานิพนธ์ 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาการวิเคราะห์ระบบการศึกษา 
2) วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา 
3) วิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา 
4) สารนิพนธ์ 
5) วิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ – นามสกุล   นางสาวอโนทัย  แทนสวัสดิ์ 

ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2554 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อุดมศึกษา) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2546 การศึกษามหาบัณฑิต (การวัดผลการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พ.ศ. 2539 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 
สาขาที่เชี่ยวชาญ การอุดมศึกษา, การจัดการการศึกษา 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 
ตำรา 
พัชรา  เดชโฮม, อโนทัย แทนสวัสดิ์, ศุนิสา ทดลา, ณัฐมน พันธุ์ชาตรี, แฝงกมล เพชรเกลี้ยง, จุติมา  

รัตนพลเสนย์, กาญจนา สุทธิเนียม, กุลธิดา ทุ่งคาใน, กุลกาญจน์ สุวรรณรักษ์, วิชญา ผิวคำ,  
จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา , ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง, ชลพร กองคำ และวราภรณ์ ศรีอยุธย์. 
(2558). ปรัชญาการศึกษาเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บริษัท สหธรรมิก จำกัด. 
(พฤศจิกายน), 1 – 11, 12 – 17, 39 – 42. 

พัชรา  เดชโฮม, อโนทัย แทนสวัสดิ์, ศุนิสา ทดลา, ณัฐมน พันธุ์ชาตรี, พัชรีภรณ์ บางเขียว, วิชญา ผิวคำ, 
จุติมา รัตนพลเสนย์, กาญจนา สุทธิเนียม, กุลธิดา ทุ่งคาใน, ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง, ชลพร  
กองคำ และวราภรณ์ ศรีอยุธย์. (2558). การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน. พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพ์บริษัท สหธรรมิก จำกัด. (พฤศจิกายน), 19 – 59. 

อโนทัย  แทนสวัสดิ์ และคณะ. (2559). ครุศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพครู. พิมพ์ครั้งที ่1. กรุงเทพฯ : 
วิทยาลัยครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. (เมษายน), 50 – 57. 

 
งานวิจัย 
อโนทัย  แทนสวัสดิ์.และคณะ. (2557). โครงการวิจัยการสร้างองค์ความรู้จากการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้ าพระยา. กรุงเทพฯ : 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาปรัชญาการศึกษา 
2) วิชาการจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 
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3) วิชาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
4) วิชาการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา 
2) สารนิพนธ์ 
3) วิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ – นามสกุล นางสาวศุนิสา  ทดลา 
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2551 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อุดมศึกษา) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2543 นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) คณะนิเทศศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2534 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์-เกษตร) คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
สาขาที่เชี่ยวชาญ การอุดมศึกษา, การจัดการการศึกษา 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 
ตำรา 
พัชรา  เดชโฮม, อโนทัย แทนสวัสดิ์, ศุนิสา ทดลา, ณัฐมน พันธุ์ชาตรี, แฝงกมล เพชรเกลี้ยง, จุติมา  

รัตนพลเสนย์, กาญจนา สุทธิเนียม, กุลธิดา ทุ่งคาใน, กุลกาญจน์ สุวรรณรักษ์, วิชญา ผิวคำ,  
จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา , ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง, ชลพร กองคำ และวราภรณ์ ศรีอยุธย์. 
(2558). ปรัชญาการศึกษาเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บริษัท สหธรรมิก จำกัด. 
(พฤศจิกายน), 12 – 17. 

พัชรา  เดชโฮม, อโนทัย แทนสวัสดิ์, ศุนิสา ทดลา, ณัฐมน พันธุ์ชาตรี, พัชรีภรณ์ บางเขียว, วิชญา ผิวคำ, 
จุติมา รัตนพลเสนย์, กาญจนา สุทธิเนียม, กุลธิดา ทุ่งคาใน, ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง, ชลพร  
กองคำ และวราภรณ์ ศรีอยุธย์. (2558). การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน. พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพ์บริษัท สหธรรมิก จำกัด. (พฤศจิกายน), 19 – 59. 

อโนทัย  แทนสวัสดิ์ และคณะ. (2559). ครุศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพครู. พิมพ์ครั้งที ่1. กรุงเทพฯ : 
วิทยาลัยครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. (เมษายน), 187 – 196. 

 
 
 
งานวิจัย 
ศุนิสา  ทดลา. (2557) การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา วิชา การจัดการเรียนรู้

และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ (1001302) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557. กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
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ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาปรัชญาการศึกษา 
2) วิชาการจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 
3) วิชาภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู 
4) วิชาการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา 
2) สารนิพนธ์ 
3) วิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล    นางสาวอารีวรรณ  เอ่ียมสะอาด 

ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (การศึกษา) 
สังกัด    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ประวัติการศึกษา 
 

พ.ศ.2545 ศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

พ.ศ.2537 การศึกษามหาบัณฑิต (การประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

พ.ศ.2524 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 

 

สาขาที่เชี่ยวชาญ  หลักสูตรและการสอน, ภาษาอังกฤษ 
 

ผลงานทางวิชาการ 
 
หนังสือ 
อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด. (2555).ระเบียบวิธีวิจัย. กรุงเทพฯ : แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด. 
อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด. (2554). 19 รูปแบบ: การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ. กรุงเทพฯ : แดเน็กซ์ 

อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด. 
อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด. (2554). กระบวนการเรียนรู้ : การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ. 

กรุงเทพฯ : แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด. 
อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด. (2554). โครงงาน : ฐานแห่งการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์

ปอเรชั่น จำกัด. 
 
งานวิจัย 
พนัส จันทร์ศรีทอง และคณะ. (2559). แนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคลเพื่อพัฒนาการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา.  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. กรุงเทพฯ :  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

 
บทความวิจัย 
พนัส จันทร์ศรีทอง และคณะ. (2559). แนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคลเพ่ือพัฒนาการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. รายงานรวมบทความวิจัย สืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 เล่มที่ 2 กลุ่ม
สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปศาสตร์, (16 กรกฎาคม 2559), 330 - 335  
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ประสบการณ์การสอน 
1) วิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 
2) วิชาจิตวิทยาการเรียนการสอนสำหรับครู 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 
2) วิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา 
3) สารนิพนธ์ 
4) วิทยานิพนธ์ 

 
 



88 
 

ชื่อ-สกุล    นายปวิช  ผลงาม 
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา 
 

ประวัติการศึกษา 
 

พ.ศ.2556 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ)  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

พ.ศ.2547 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุรี 

พ.ศ.2539 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  สถาบันราชภัฏนครปฐม 

 

สาขาที่เชี่ยวชาญ  เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ , การพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 
 

ผลงานทางวิชาการ 
 
งานวิจัย 
ปวิช  ผลงาม,สมชัย ชินะตระกูล,จารึก ชูกิตติกุล และ วจี ชูกิตติกุล. (2556). ตัวแบบสารสนเทศคุณภาพ

ซิกซ์ม่าเพื่อการบริหารและการประมวลผลงานทะเบียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเขต
กรุงเทพมหานคร. เพชรบุรี :  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 

 
บทความวิจัย 
ปวิช  ผลงาม,สมชัย ชินะตระกูล,จารึก ชูกิตติกุล และ วจี ชูกิตติกุล. (2556). ตัวแบบสารสนเทศคุณภาพ

ซิกซ์ม่าเพ่ือการบริหารและการประมวลผลงานทะเบียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตกรุงเทพ 
มหานคร. วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์, 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม), 131 - 142  

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา 
2) วิชาการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
3) วิชาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4) วิชาการสืบค้นสารสนเทศ 
5) วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
6) วิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7) วิชาเทคโนโลยสีารสนเทศสำหรับการจัดสำนักงานอัตโนมัติ 
8) วิชาระบบการจัดการฐานข้อมูล 
9) วิชาระบบสนับสนุนการตัดสนิใจ 
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ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา 
2) วิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา 
3) สารนิพนธ์ 
4) วิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล    นางสาวเปรมสุรีย์ เชื่อมทอง 
ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (จิตวิทยาและการแนะแนว) 
สังกัด    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 

พ.ศ.2536 การศึกษาดุษฏีบัณฑิต (พัฒนศึกษาศาสตร์) คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พ.ศ.2526 การศึกษามหาบัณฑิต (การแนะแนว) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พ.ศ.2524 การศึกษาบัณฑิต (ภาษาไทย) คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  พัฒนศึกษา, หลักสูตรและการสอน, จิตวิทยา 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 
ตำรา 
เปรมสุรีย์ เชื่อมทอง, ปัญจนาฏ วรวัฒนชัย, สมหมาย มหาบรรพต, ฐิติมา นาคะผดุง และภาวนา อุ่นใจ. 

(2558). จิตวิทยาทางการศึกษาสำหรับครู. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บริษัท สหธรรมิก จำกัด. (หน้า 
39 – 50, 67 – 84, 85 – 96, 119 – 131) 

 

ประสบการณ์การสอน 
1) วิชาจิตวิทยาการเรียนการสอนสำหรับครู 
2) สารนิพนธ์ 
3) วิทยานิพนธ์ 

 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหารการศึกษา 
2) วิชาการพัฒนาทีมงาน 
3) วิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา 
4) สารนิพนธ์ 
5) วิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ – นามสกุล   นางอัจฉรา ผ่องพิทยา 

ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 

พ.ศ. 2553 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อาชีวศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

พ.ศ. 2537 การศึกษามหาบัณฑิต (ธุรกิจศึกษา) คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พ.ศ. 2527 บัญชีบัณฑิต (บัญชี) คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ อาชีวศึกษา, การจัดการอุตสาหกรรม 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 
บทความวิจัย 
อัจฉรา ผ่องพิทยา, จันทร์จิรา สิงห์พันธ์, ปราณี อามาตมนตรี และโอภาส พรมมิ. (2559). แนวทางการ

ปรับปรุงการจัดการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนที่สูง กรณีศึกษา บริษัท เอสซี ซิสเต็ม 
เน็ตเวิรค์ จำกัด. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, 1 (มกราคม – มิถุนายน), 45 – 56. 

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาการจัดการผลิตและดำเนินงานอุตสาหกรรม 
2) วิชาการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 
3) วิชาโครงงานวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือโลจิสติกส์อุตสาหกรรม 1 
4) วิชาโครงงานวิจัยการจัดการคุณภาพ 1 
5) วิชาการบริหารงบประมาณ การเงิน และการบริหารทั่วไป 

 
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา 
2) สารนิพนธ์ 
3) วิทยานิพนธ์ 
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ภาคผนวก ง 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ 
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ชื่อ – นามสกุล   นายสรายุทธ์ เศรษฐขจร 

ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (การศึกษา) 
สังกัด มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
 
ประวัติการศึกษา 
 

พ.ศ. 2539 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)  
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พ.ศ. 2529 การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)  
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

พ.ศ. 2520 การศึกษาบัณฑิต (คณิตศาสตร์) คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
ศรีนรินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พ.ศ. 2546 ป.บัณฑิตชั้นสูง (การจัดการอุดมศึกษา) หลักสูตรนานาชาติ  
คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
สาขาที่เชี่ยวชาญ การบริหารการศึกษา 
 

ผลงานทางวิชาการ 
 
ตำรา 
มณี เหมทานนท์, สรายุทธ์  เศรษฐขจร, พรพิพัฒน์ เพ่ิมผล, สมกูล ถาวรกิจ และกฤษดา  ผ่องพิทยา.

(2554).ความเป็นครู. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (หน้า 115 – 168). 
_______. (2554).การบริหารจัดการสถานศึกษา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา. (หน้า 37 – 70). 
 

ประสบการณ์การสอน 
1) วิชาทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา 
2) วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา  
3) วิชาการบริหารสถาบันการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 
4) วิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา 
5) สารนิพนธ์ 
6) วิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ – นามสกุล นายพรพิพัฒน์ เพ่ิมผล 
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ (การศึกษา) 
สังกัด มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 
ประวัติการศึกษา 
 

พ.ศ. 2546 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การอุดมศึกษา) คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2532 ครศุาสตรมหาบัณฑิต (การอุดมศึกษา) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2514 การศึกษาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ – เคมี) คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาลัย 
วิชาการศึกษา 

 
สาขาที่เชี่ยวชาญ การอุดมศึกษา  
 
ผลงานทางวิชาการ 
 

ตำรา 
มณี เหมทานนท์, สรายุทธ์  เศรษฐขจร, พรพิพัฒน์ เพ่ิมผล, สมกูล ถาวรกิจ และกฤษดา  ผ่องพิทยา.

(2554).ความเป็นครู. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (หน้า 213 – 262). 
_______. (2554).การบริหารจัดการสถานศึกษา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา. (หน้า 91 – 108). 
 
งานวิจัย 
 
พรพิพัฒน์  เพิ่มผล. (2548).ความพึงพอใจในการทำกิจกรรมนิสิตนักศึกษามหาวิทยาราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา. กรุงเทพฯ :  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
 

ประสบการณ์การสอน 
1) วิชาการวิจัยทางการบริหารการศึกษาและการบริการวิชาการ 
2) วิชาการฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา 
3) วิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา 
4) สารนิพนธ์ 
5) วิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ – นามสกุล   นายสมกูล ถาวรกิจ 

ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ (การศึกษา) 
สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
 
ประวัติการศึกษา 
 

พ.ศ. 2542 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การอุดมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พ.ศ. 2527 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร)  
คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2530 ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคำแหง 

พ.ศ. 2518 การศึกษามหาบัณฑิต (ชีววิทยา) คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน 

 
สาขาที่เชี่ยวชาญ การอุดมศึกษา 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 

ตำรา 
สมกูล  ถาวรกิจ. (2554).เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการพัฒนาความเป็นครูวิชาชีพ. กรุงเทพฯ :  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
มณี เหมทานนท์, สรายุทธ์  เศรษฐขจร, พรพิพัฒน์ เพ่ิมผล, สมกูล ถาวรกิจ และกฤษดา  ผ่องพิทยา. 

(2554).ความเป็นครู. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (หน้า 63 – 114). 
_______. (2554).การบริหารจัดการสถานศึกษา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา. (หน้า 163 – 184, 211 – 246). 
 

งานวิจัย 
สมกูล  ถาวรกิจ.(2549).การติดตามผลการใช้หลักสูตรครุศาสตร์ 5 ปี. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
_______. (2552).การประเมินผลโครงการพัฒนาครูและผู้บริหารการศึกษา (ป.บัณฑิต การบริหาร

การศึกษา). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
 

ประสบการณ์การสอน 
1) วิชาการประกันคุณภาพการศึกษา 
2) วิชาการนิเทศการศึกษา 
3) สารนิพนธ์ 
4) วิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ – นามสกุล นางสาวลัดดาวรรณ์  ประสูตร์แสงจันทร์ 
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (คริสตศาสนศึกษา) 
สังกัด วิทยาลัยแสงธรรม 
 
ประวัติการศึกษา 

 
พ.ศ. 2555 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2552 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)  

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2535 การศึกษาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ การบริหารการศึกษา, เทคโนโลยีการศึกษา 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 
บทความวิจัย 
ลัดดาวรรณ์  ประสูตร์แสงจันทร์. (2556). รูปแบบการพัฒนาครูคำสอนในโรงเรียนคาทอริก. วารสาร

วิทยาลัยแสงธรรม, 1 (มกราคม - มิถุนายน), 129 - 152. 
 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาปรัชญาการศึกษา 
2) วิชาคริสตศาสนศึกษา 
3) วิชาการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 
4) วิชาเทววิทยา 
5) วิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
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ชื่อ – นามสกุล นางสาวเพชรผ่อง มยูขโชติ 
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 
 
ประวัติการศึกษา 
 

พ.ศ. 2548 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อาชีวศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

พ.ศ. 2543 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัยากร
และสิ่งแวดล้อม) คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ. 2542 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายและการวางแผน) คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกริก 

พ.ศ. 2525 อักษรศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษ์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
สาขาที่เชี่ยวชาญ อาชีวศึกษา 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 
งานวิจัย 
เพชรผ่อง มยูขโชติ. (2556). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทางไกล เรื่อง สมรรถนะครูด้านการสอนวิชา 

การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช. 

 
ประสบการณ์สอน 

1) วิชาอาชีวศึกษา 
2) วิชาสิ่งแวดล้อม (วิทยาศาสตร์) 
3) วิชาการพัฒนาทรัพยากร 
4) วิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
5) วิชานโยบายและการวางแผนการศึกษา 
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ชื่อ – นามสกุล   นายราชันย์  บุญธิมา 

ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
 
ประวัติการศึกษา 

 
พ.ศ. 2541 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
พ.ศ. 2536 การศึกษามหาบัณฑิต (การวัดผลการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
พ.ศ. 2534 การศึกษาบัณฑิต (การวัดผลการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
 

สาขาที่เชี่ยวชาญ การวัดผลและประเมินผล, สถิติ, การวิจัย, การพัฒนาหลักสูตร 
 

ผลงานทางวิชาการ 
 

ตำรา 
ราชันย์  บุญธิมา. (2542). การวิเคราะห์พหุระดับ. กรุงเทพฯ : สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
 

บทความวิจัย 
อธิคุณ สินธนาปัญญา, อภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์, ราชันย์ บุญธิมา และ วีระ สุภากิจ. (2558). การพัฒนา

โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของครูสังกัด
กรุงเทพมหานคร. วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต, 3 (มิถุนายน – กันยายน), 75 – 86.  

จิตรา จันทราเกตุรวิ, อัจฉรา วัฒนาณรงค์, นรา สมประสงค์  และ ราชันย์ บุญธิมา. (2559). แนวคิดในการ
จัดสหกิจศึกษาของสถาบันการศึกษากับหลักการบริหารจัดการแบบญี่ปุ่น (โมโนซุคุริ). วารสาร
วิทยบริการ, 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม), 154 – 161.  

Marut Patphol  and  Rachan Boonthima. (2013). A Development of Training Curriculum to 
Enhance Research – Based Instruction Ability For Basic Education Teachers. 
International Conference on Education, Excellent Innovations for Educational 
Research and IT Learning in the 21st Century, Faculty of Education, Silpakorn 
University, Thailand, August 8-9, 53 - 60  

 

ประสบการณ์การสอน 
1) วิชาการวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
2) วิชาสถิติเพ่ือการวิจัย 
3) วิชาการวิจัยทางการศึกษา 
4) วิชาการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

 
 



100 
 

 



101 
 

 



102 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
รายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
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รายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. 2560 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
วันที่ 21 มีนาคม และ วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 การแต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์ในสาขาและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร  เพ่ือพิจารณายกร่าง
หลักสูตร จัดวิพากษ์หลักสูตร ซึ่งทางสาขาวิชาและบัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการแล้วอย่างต่อเนื่องตาม
รายละเอียดดังนี้  
 วันที่ 21 มีนาคม และ วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปรับปรุง
และวิพากษ์หลักสูตรเรื่องการประเมินหลักสูตร ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ โดยมีทรงคุณวุฒิภายนอก
และคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประกอบด้วย 
 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์ 
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมกูล ถาวรกิจ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อเพชร เบ้าเงิน 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวรรณ์ ประสูตร์แสงจันทร์ 
 5. อาจารย์ ดร.เพชรผ่อง มยูขโชติ 
 6. ดร.วัฒนธรรม ระยับศรี 
 7. อาจารย์ กรรณิการ์ บารมี 
 8. อาจารย์นิรันดร์ วงษ์จิ๋ว 
 
 อาจารย์ประจำหลักสูตร 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร์ 
 3. อาจารย์ ดร.พนัส จันทร์ศรีทอง 
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.มณี เหมทานนท์ 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ 
 
 

 

 



104 
 

ผลการวิพากษ์หลักสูตรมีประเด็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
 

ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
1. จุดประสงค์ของหลักสูตร 1. จุดประสงค์ของหลักสูตร ควรเน้นให้ไปในแนวทาง

เดียวกัน และปรับปรุงโดยใช้ภาษาที่สื่อความหมายได้ง่าย
และชัดเจนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 
(พรบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏในปัจจุบัน)  
2. หลั กสู ตรต้ องสามารถสร้างจุ ด เด่ น ให้ กับบัณ ฑิ ต 
(Branding) ให้ผู้ใช้บัณฑิตรู้ได้ทันทีว่าคุณลักษณะเด่นของ
บัณฑิตเป็นอย่างไร ต้องสร้างจุดเด่นให้ ได้  เพ่ือดึงดูด
นักศึกษา 
3. หลักสูตรต้องไม่ติดกับเทคโนโลยีระดับสูงมากเกินไป 
ค ว ร มุ่ ง เน้ น ที่  Basic research แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร ข อ ง
มห าวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ต้ อ งเน้ น ไป ใน เชิ งก ารใช้ งาน 
(Application)  

2. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 1. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ควรกำหนดรายละเอียดและ
เงื่อนไขให้ชัดเจน เช่น ประสบการณ์การทำงาน การสำเร็จ
การศึกษาในสาขาวิชาอ่ืน ๆ เป็นต้น 

3. งบประมาณ 1. งบ ป ระมาณ ตามแผน ควรคำนวณ และกำห น ด
รายละเอียดในหลักสูตรให้ชัดเจน สอดคล้องกับรอบปี  
ในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ โดยคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม ธรรมชาติของผู้เรียน และสาระวิชาในหลักสูตร 

4. โครงสร้างหลักสูตร 1. การกำหนดหน่วยกิจในหลักสูตร ควรกำหนดให้ชัดเจน
และสอดคล้องกันทั้งเอกสาร 
2. แผนการศึกษา ตามแผน ก แบบ ก2 และ ข ควรแจก
แจงให้ชัดเจนและเหมาะสม ในแต่ละภาคและปีการศึกษา 
รวมทั้ งการกำหนดรายวิชาเลือกที่ เป็นรายวิช าที่ จั ด
การศึกษาโดยบัณฑิตศึกษา ให้ชัดเจน  

5. รายวิชา 1. รายวิชาในหลักสูตร ควรเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับสาระ
ความรู้ตามมาตรฐานที่คุรุสภากำหนด โดยให้ปรับเปลี่ยน 
เพ่ิมเติม รายวิชา 
2. คำอธิบายรายวิชา ควรเขียนให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
วิชาชีพและเนื้อหาที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา และเขียนให้
มีเนื้อหาคำอธิบายในทุกๆรายวิชาให้เท่าๆกัน ไม่มากไปไม่
น้อยไป 
3. แผนที่ การกระจายความรับผิดชอบ (curriculum 
mapping) รายวิชา ให้ดำเนินการกำหนด ความรับผิดชอบ
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ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
หลัก และความรับผิดชอบรอง ให้ชัดเจนและไม่เกินภาระที่
ควรทำเพื่อให้ง่ายต่อการประเมินและไมซ่ับซ้อน 

6. หลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 1. หลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนนนั้น การให้คะแนนควร
กำหนดให้ชัดเจนและละเอียด รวมทั้งเพ่ิมระดับการให้
คะแนน ในวิชาที่เป็น S, U โดยไม่นับรวมหน่วยกิตด้วย 

7. ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหา 1. ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาของนักศึกษาแรก
เข้า ควรมีการดำเนินการที่ชัดเจน เป็นระบบ และมีกลไกใน
แก้ไขปัญหาตามกระบวนการที่ควรวางแผนหรือเตรียมการ
ไว้ 

8. อ่ืน ๆ 1. การอธิบายความควรใช้การอธิบายแบบสากลนิยมและ
เขียนให้ เป็น เอกภาพทั้ งหลักสูตร เช่น ที่ปรึกษารอง  
ให้เปลี่ยนเป็นที่ปรึกษาร่วม การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 
ให้เปลี่ยนเป็น การสอบป้องกันสารนิพนธ์ เป็นต้น  
2. หลั กสู ตรต้องสามารถสร้ างจุ ด เด่ น ให้ กับบัณ ฑิ ต 
(Branding) ให้ผู้ใช้บัณฑิตรู้ได้ทันทีว่าคุณลักษณะเด่นของ
บัณฑิตเป็นอย่างไร 
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ภาคผนวก ช 
เอกสารสรุปการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 

และตารางเปรียบเทียบเนื้อหาสาระการปรับปรุงหลักสูตร 
(กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
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เอกสารสรุปการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
และตารางเปรียบเทียบเนื้อหาสาระการปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

เหตุผลในการปรับปรุง 
 1. เพ่ือปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2554) ซึ่งเป็นหลักสูตรปรับปรุงเดิมที่เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 และปัจจุบันได้ครบ
กำหนดเวลาปรับปรุงรอบ 5 ปี  
 2. เพ่ือให้สอดคล้องกับการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 3. เพ่ือปรับอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ตรงตามระเบียบการขอ
รับรองหลักสูตร 
 

สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
 1. การปรับและเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจำหลักสูตร 

 

 1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร(เดิม) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่) หมายเหตุ 

1. นายสรายุทธ์ เศรษฐขจร 
2. นายกฤษดา ผ่องพิทยา 
3. นายพรพิพัฒน์ เพ่ิมผล 

1. นายกฤษดา ผ่องพิทยา 
2. นายนิรันดร์ สุธีนิรันดร์ 
3. นายพนัส จันทร์ศรีทอง 

 

  
 1.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร 

อาจารย์ประจำหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจำหลักสูตร (ใหม่) หมายเหตุ 
1. นายสรายุทธ์ เศรษฐขจร 
2. นายกฤษดา ผ่องพิทยา 
3. นายพรพิพัฒน์ เพ่ิมผล 
4. นายสมกูล ถาวรกิจ 
5. นายมณี เหมทานนท์ 

1. นายกฤษดา ผ่องพิทยา 
2. นายนิรันดร์ สุธีนิรันดร์ 
3. นายพนัส จันทร์ศรีทอง 
4. นางสาวพัชรา เดชโฮม 
5. นายวิเชียร อินทรสมพันธ์ 

 

 1.3 ตำแหน่งทางวิชาการ 
ตำแหน่งทางวิชาการ (เดิม) ตำแหน่งทางวิชาการ (ใหม่) หมายเหตุ 

1. อาจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา 
2. อาจารย์ ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร์ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร์ 
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 2. การปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา  
การบริหารการศึกษา โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรใหม่ ดังนี้ 

 

โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 

แผน ก แบบ ก2 แผน ข แผน ก แบบ ก2 แผน ข 
หมวดวิชาบังคับ 24 24 27 27 
หมวดวิชาเลือก 6 12 6 12 
หมวดวิชา
ประสบการณ์การ
วิจัย (วิทยานิพนธ์/
สารนิพนธ์) 

12 6 12 6 

หมวดวิชาเสริม
พ้ืนฐาน 

6 6 6 6 

รวมหน่วยกิต 42 42 45 45 
 

2.1 หมวดวิชาบังคับ มีการปรับหน่วยกิต จากหลักสูตรเดิม 24 หน่วยกิต เป็น 27 หน่วยกิต 
ในหลักสูตรใหม่ 

2.2 หมวดวิชาเลือก ไม่มีการปรับเปลี่ยน ยังคงจำนวนหน่วยกิตเท่าเดิม 
2.2 หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่มีการปรับเปลี่ยน ยังคงจำนวนหน่วยกิตเท่าเดิม 
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ตารางเปรียบเทียบเนื้อหาสาระการปรับปรุง 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

 
ประเด็นเปรียบเทียบ หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุงใหม่(พ.ศ.2560) 
1. ชื่อหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   

2. รายวิชา   
 หมวดวิชาบังคับ 

วิชาละ 
3 หน่วยกิต 

จำนวน 8 รายวิชา ดังนี้ 
รหัสวิชา     ชือ่วิชา 
5121101 ทฤษฎีและหลักการบริหาร
การศึกษา 
5121102 การวิจัยทางการบริหาร
การศึกษาและการบริการวิชาการ 
51211 0 3  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ร ะ บ บ
การศึกษา 
5121104 การบริหารนโยบายและกล
ยุทธ์การศึกษา 
5121105 การบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ 
5121106 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ทางการศึกษา 
5121107 การบริหารงบประมาณ 
การเงิน และการบริหารทั่วไป 
5121108 การฝึกปฏิบัติงานการบริหาร
การศึกษา 

จำนวน 9 รายวิชา ดังนี้ 
รหัสวิชา     ชื่อวิชา 
1306101 ทฤษฎีและหลักการบริหาร
การศึกษา 
1306102 การพัฒนาวิชาชีพของ
ผู้บริหารการศึกษา 
1306103 ภาวะผู้ทางวิชาการและ
ความ เป็ นมื ออาชีพของผู้ บ ริห าร
สถานศึกษา 
1306104 การบริหารนโยบายและ
การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
1306105 การบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้  
1306106 การวิจัยทางการบริหาร
การศึกษา 
1306207  การป ระกั น คุ ณ ภ าพ
การศึกษา 
1306208  คุ ณ ธรรม  จ ริ ย ธ รรม 
สำหรับผู้บริหารการศึกษา  
1306209 การฝึกปฏิบัติ งานการ
บริหารสถานศึกษา 
 

 หมวดวิชาเลือก 
วิชาละ 
3 หน่วยกิต 

จำนวน 9 รายวิชา ดังนี้ 
รหัสวิชา     ชื่อวิชา 
5121209 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการ
บริหารการศึกษา 

5121210 ภาวะผู้นำและความเป็นมือ
อาชีพของผู้บริหารการศึกษา 

จำนวน 7 รายวิชา ดังนี้ 
รหัสวิชา     ชื่อวิชา 
130 621 0  ก ารวิ เค ร าะห์ ระบ บ
การศึกษา 
1 3 0 6 2 1 1  ก า รบ ริ ห า ร ส ถ าบั น 
การศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 
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ประเด็นเปรียบเทียบ หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุงใหม่(พ.ศ.2560) 
5121211 การบริหารสถาบัน 
การศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 

5121212 การพัฒนาองค์การ5121213 
การพัฒนาทีมงาน 

5121214 การนิเทศการศึกษา 
5121215 การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

5121216 กฎหมายการศึกษา 

5121217 สัมมนาการบริหารการศึกษา 

1306212 การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ทางการศึกษา 
1306213 การพัฒนาองค์การ 
1306214 การพัฒนาทีมงาน 
1306215 การบริหารกิจการและ
กิจกรรมนักเรียน 
1 3 0 6 2 1 6  สั ม ม น าก า รบ ริ ห า ร
การศึกษา 
 

 หมวดวิชา
ประสบการณ์
การวิจัย 

จำนวน 2 รายวิชา ดังนี้ 
รหัสวิชา     ชื่อวิชา 
5125218 สารนิพนธ์ (แผน ข) 
 6 หน่วยกิต  
5125219 วิทยานิพนธ์  
             (แผน ก แบบ ก2) 
         12 หน่วยกิต 

จำนวน 2 รายวิชา ดังนี้ 
รหัสวิชา     ชื่อวิชา 
1306217 สารนิพนธ์ (แผน ข) 
 6 หน่วยกิต 
1306218 วิทยานิพนธ์ 
             (แผน ก แบบ ก2) 
         12 หน่วยกิต 

 หมวดวิชา* 
เสริมพื้นฐาน 

จำนวน 2 รายวิชา ดังนี้ 
รหัสวิชา     ชื่อวิชา 
552 010 1  ค อ ม พิ ว เต อ ร์ ส ำห รั บ
บัณฑิตศึกษา 
5520202  ภ าษ า อั งกฤษ ส ำห รั บ
บัณฑิตศึกษา 

จำนวน 2 รายวิชา ดังนี้ 
รหัสวิชา     ชื่อวิชา 
6310101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับบัณฑิตศึกษา  
6320202 ภ าษาอั งกฤษสำหรับ
บัณฑิตศึกษา   

 * หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานจัดให้นักศึกษาเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต  ในกรณีที่นักศึกษาที่ทดสอบวิชา 
คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิต และวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตไม่ผ่านเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกำหนด นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้ โดยไม่นับหน่วยกิต 
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ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
กับ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ประเด็นเพ่ิมเติม 

5121101 ทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
   หลักการ ทฤษฎีและวิวัฒนาการการบริหารและการจัด
องค์การ โครงสร้างการจัดองค์การและการบริหาร
การศึกษา การกระจายอำนาจการบริหาร  การบริหารแบบ
มีส่วนร่วม  และการบริหารโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน  การ
นิเทศการศึกษา  การเปลี่ยนแปลงองค์การในการบริหาร
และการพัฒนาหน่วยงานทางการศึกษา 

1306101 ทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา 3 (2-2-5) 
   ทฤษฎี หลักการ และกระบวนการบริหารการศึกษา 
บริบทและแนวโน้ มการจัดการการศึกษา การสร้าง
วิสัยทัศน์การบริหารการศึกษา การบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัด
การศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

 
   เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

5121102 การวิจัยทางการบริหารการศึกษาและการ
บริการวิชาการ  3(2-2-5) 

   ความหมายและลักษณะของการวิจัย  ประเภทของการ
วิจัย  เทคนิคการวิจัยแบบต่างๆ  ขั้นตอน  กระบวนการ
ออกแบบการวิจัย  การเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์ทางการบริหารการศึกษา  การสร้างเครื่องมือ  สถิติ
พ้ืนฐานและสถิติอ้างอิงเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล  และเขียน
รายงานการวิจัย  การประเมิน  สังเคราะห์และการนำผล
วิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษา และการ
ให้บริการวิชาการเก่ียวกับการบริหารการศึกษา 
 

1306106 การวิจัยทางการบริหารการศึกษา 3 (2-2-5) 
 
   ความหมายของการวิจัย ประเภทของการวิจัยทางการ
บริหารการศึกษา เทคนิคการวิจัย การออกแบบการวิจัย 
การเขียนเค้าโครงวิจัยทางการบริหารการศึกษา การสร้าง
เครื่องมือวิจัย สถิติเพ่ือการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย 
การประเมิน การสังเคราะห์ การนำผลวิจัยไปใช้เพ่ือการ
บริหารการศึกษา 

   
 
   เนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
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รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ประเด็นเพ่ิมเติม 

5121103 การวิเคราะห์ระบบการศึกษา 3(2-2-5) 
   การวิเคราะห์โครงสร้างของการศึกษาไทย การจัดระบบ
การศึกษาตามแนวพระราชบัญญั ติ  รูปแบบการจัด
การศึกษา การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ระดับของการจัดการศึกษา และ
ประเภทของการจัดการศึกษา 

1306210 การวิเคราะห์ระบบการศึกษา 3 (3-0-6) 
   การวิ เคราะห์ โครงสร้างของการศึกษาไทย ระบบ
การศึกษา รูปแบบการจัดการศึกษา การศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ระดับของ
การจัดการศึกษา ประเภทของการจัดการศึกษา 

 
   ประเด็นเนื้อหามีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน 

5121104 การบริหารนโยบายและกลยุทธ์การศึกษา  
3(3-0-6) 

   หลักการและแนวคิด การบริหารนโยบายและการ
วางแผนการศึกษา การวิเคราะห์นโยบายการศึกษา การนำ
นโยบายและแผนสู่การปฏิบัติ  องค์ประกอบที่เกี่ยวกับการ
วางแผนการศึกษา  หลักการและเทคนิคในการวางแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการ  การประสานแผนและการนำไป
ปฏิบัติ  การประเมินผลการใช้แผนพัฒนาการศึกษา 

1306104 การบริหารนโยบายและการส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษา 3 (2-2-5) 

   แนวคิด หลักการ การบริหารนโยบายและการวางแผน
การศึกษา การวิเคราะห์นโยบายการศึกษา การนำนโยบาย
ไปการปฏิบัติ การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน การบริหารแหล่ง
เรียนรู้ การจัดการสิ่งแวดล้อม 

 
 
   การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน การบริหารแหล่งเรียนรู้ 
การจัดการสิ่งแวดล้อม 

5121105 การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  
3(3-0-6) 

   ค ว า ม ส ำ คั ญ ข อ ง ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ ก า ร ส อ น 
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การบริหารหลักสูตร การ
จัดการเรียนรู้ และการประกันคุณภาพการศึกษา 

1306105 การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  
3 (2-2-5) 

   ความสำคัญของหลักสูตรและการสอน การพัฒนา
หลักสูตร การทำหลักสูตรในสถานศึกษา การจัดการเรียน
การสอน  

 
 
   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
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รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ประเด็นเพ่ิมเติม 

5121106 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา  
3(3-0-6) 

   หลักการ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ทางการศึกษา การสรรหาและการคัดเลือก การ
พัฒนา การเสริมสร้างขวัญกำลังใจ การจูงใจ และการ
ประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา 

1306212 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา  
3 (2-2-5) 

   ทฤษฏี แนวคิด หลักการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ทางการศึกษา การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนา 
การเสริมสร้างขวัญกำลังใจ การจูงใจ การประเมินการ
ปฏิบัติงาน 

 
 
   ประเด็นเนื้อหามีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน 

5121207 การบริหารงบประมาณ การเงิน และการบริหาร
ทั่วไป 3(2-2-5) 

   ระบบงบประมาณวิธีการงบประมาณของสถานศึกษา 
การบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุในสถานศึกษา 
การจัดหารายได้  และประโยชน์จากการบริการและ
ทรัพย์สินของสถานศึกษา  การวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับ
งบประมาณ การเงิน และการบริหารทั่วไป 

- 

 

5121208 การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา 3(150) 
 
   การสร้างประสบการณ์ด้วยการปฏิบัติงานด้านบริหาร
การศึกษา  การนิเทศการสอน  รวมทั้งศึกษาปัญหาของ
องค์การ  การวางแผน  การประเมินผล  การตัดสินใจและ
กิจกรรมการบริหารอื่นๆ ตามที่อาจารย์ผู้สอนกำหนดและมี
การศึกษานอกสถานที ่

1306209 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางการบริหาร
สถานศึกษา 3 (90) 

   การปฏิบัติงานวิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา การ
นิเทศการสอน การวางแผน  การตัดสินใจ การจัดกิจกรรม
ในสถานศึกษา การประเมินผล 

 
 
   การประเมินผล 
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รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ประเด็นเพ่ิมเติม 

5121209 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการบริหารการศึกษา  
3(2-2-5) 

   สถิติ เพ่ื อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา  ก าร
วิเคราะห์ข้อมูล ประเภทของข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล สมมติฐานและการทดสอบ สถิติที่ใช้ในการวิจัย สถิติ
พ้ืนฐาน  สถิติอ้างอิงทั้งพาราเมตริกและนอนพาราเมตริก 
วิเคราะห์และอภิปราย  การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับ
งานวิจัยโดยใช้คอมพิวเตอร์ และการแปลความหมายของ
ข้อมูลจากผลการวิเคราะห์ 

- 

 
 
   อยู่ในรายวิชา 1306106 การวิจัยทางการบริหาร
การศึกษา 

5121210 ภาวะผู้นำและความเป็นมืออาชีพของผู้บริหาร
การศึกษา 3(3-0-6) 

   แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้นำ บทบาท คุณลักษณะ แบบหรือ
พฤติกรรมของผู้นำ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาภาวะ
ผู้นำ หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร  จรรยาบรรณของ
ผู้บริหารและจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณลักษณะนักบริหาร
การศึกษามืออาชีพที่ พึงประสงค์ การพัฒนาความเป็น 
นักบริหารมืออาชีพ  องค์กรวิชาชีพและการมีส่วนร่วมใน
องค์กรวิชาชีพ 

1306103 ภาวะผู้นำทางวิชาการและความเป็นมืออาชีพ
ของผู้บริหารสถานศึกษา 3(2-2-5) 

   ทฤษฎีภาวะผู้นำ บทบาท คุณลักษณะ พฤติกรรมของ
ผู้ น ำ ผู้ น ำการเปลี่ ยนแปลง การพัฒ นาภ าวะผู้ น ำ  
การเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม การบริหารความเสี่ยง 
การบริหารความขัดแย้ ง การพัฒนาเพ่ือนร่วมงาน  
การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา การบริหารงานระบบ
เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและ
ท้องถิ่น การนิเทศการศึกษา 

 
 
   การบริหารความเสี่ยง การบริหารความขัดแย้ง การ
พัฒนาเพ่ือนร่วมงาน การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
การบริหารงานระบบเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชนและท้องถิ่น การนิเทศการศึกษา 
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5121211 การบริหารสถาบันการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 
3(3-0-6) 

   ปรัชญา วัตถุประสงค์และนโยบายการจัดการศึกษา
ระดับต่างๆโครงสร้างและการจัดองค์การในการบริหาร
การศึกษาของไทย การจัดระบบบริหารงานภายใน
สถาบันการศึกษาและการประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับประเภท  
ระดับ  และขนาดของสถาบันการศึกษา  การนำนวัตกรรม
และเทค โน โลยี ต่ างๆมาประยุ กต์ ใช้ ใน การบริห าร
สถาบันการศึกษา การประยุกต์ใช้แนวคิดใหม่ในการบริหาร
เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในสถาบัน
ศึกษา 

1306211 การบริหารสถาบันการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ  
3(3-0-6) 

   การจัดองค์การในการบริหารการศึกษาของไทย 
การจัดระบบบริหารงานภายในสถาบันการศึกษา การนำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
สถาบันการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 

 
 
   ประเด็นเนื้อหามีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน 

5121212 การพัฒนาองค์การ 3(3-0-6) 
   แนวคิดและทฤษฎีองค์การ การบริหารงานเชิงระบบ  
เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์ระบบ การวิเคราะห์ระบบงาน  
การพัฒนาและการจัดองค์การสมัยใหม่  แนวคิดในการ
วิเคราะห์องค์การ  เทคนิคและกระบวนการในการพัฒนา
องค์การเพ่ือการเปลี่ยนแปลง  แนวโน้มและปัญหาการ
พัฒนาองค์การ 

1306213 การพัฒนาองค์การ 3 (3-0-6) 
   ทฤษฎี แนวคิด การพัฒนาองค์การ การบริหารงาน 
เชิงระบบ เทคนิค วิธีการวิเคราะห์ระบบ การพัฒนา
องค์การสมัยใหม่เพ่ือการเปลี่ยนแปลง 

 
   ประเด็นเนื้อหามีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน 
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5121213 การพัฒนาทีมงาน 3(3-0-6) 
   หลักการ ทฤษฎี แนวคิด และความสำคัญของทีมงาน 
กระบวนการ ขั้นตอน รูปแบบ ของการสร้างทีมงาน 
การพัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิภาพในการบริหารตลอดจน
บทบาทของสมาชิกในทีมงานที่ทำให้เกิดคุณภาพในการบริหาร 

1306214 การพัฒนาทีมงาน 3 (3-0-6) 
   ทฤษฎี  หลักการ แนวคิด ความสำคัญของทีมงาน 
กระบวนการ ขั้นตอน รูปแบบ ของการสร้างทีมงาน 
การพัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร 

 
   ประเด็นเนื้อหามีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน 

5121214 การนิเทศการศึกษา 3(3-0-6) 
   แนวคิด หลักการ กระบวนการนิเทศการศึกษา บทบาท 
อำนาจหน้าที่ทักษะและสมรรถภาพของผู้บริหารและ
ผู้ เกี่ ย วข้ อ งในการนิ เทศการศึ กษ า การกำกับ และ
ประเมินผล การหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการนิเทศภายใน 

- 

 
 
   อยู่ในรายวิชา 1306103 ภาวะผู้นำทางวิชาการและ
ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา 

5121215 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
   หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา  มาตรฐานคุณ ภาพ  การพัฒ นาตั วบ่ งชี้  
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการดำเนินการพัฒนา
คุณภาพภายสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

1306107 การประกันคุณภาพการศึกษา 3 (2-2-5) 
   หลักการ กระบวนการ ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา การประกันคุณภาพภายในและการประกัน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษา การกำกับติดตาม 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

 
   ประเด็นเนื้อหามีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน 

5121216 กฎหมายการศึกษา 3(3-0-6) 
   ความหมาย ลักษณะ ที่มา ประเภทและศักดิ์ของกฎหมาย 
การใช้และการตีความกฎหมาย การอุดช่องว่างและการ

- 
 
   อยู่ในรายวิชา 1306101 ทฤษฎีและหลักการบริหาร
การศึกษา 
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ยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น รัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาฯ ที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 
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5121217 สัมมนาการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
   สัมมนาสภาพปัจจุบัน ปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา และ
แนวโน้มการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งของรัฐและ
เอกชน 

1306216 สัมมนาการบริหารการศึกษา 3 (2-2-5) 
   หลักการจัดประชุม สัมมนา ประเด็นปัญหาทางการ
บริหารการศึกษา การประยุกต์ใช้ทฤษฎี  การแก้ปัญหา 
การสร้างนวัตกรรมสัมมนาการบริหารการศึกษา 

 
   การประยุกต์ ใช้ทฤษฎี  การแก้ปัญหา การสร้าง
นวัตกรรมสัมมนาการบริหารการศึกษา 

5121218 สารนิพนธ์  6 หน่วยกิต 
   การศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์ และสังเคราะห์ประเด็นหรือ
ปัญหาทางการบริหารการศึกษาตามที่ผู้เรียนสนใจ และ
ทำการศึกษาค้นคว้าภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา 
ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนาสาขาวิชา 

1306217 สารนิพนธ์  6 หน่วยกิต 
   การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็นหรือ
ปัญหาทางการบริหารการศึกษาตามที่ ผู้ เรียนสนใจ 
การศึกษาค้นคว้าภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา 
ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 
   ประเด็นเนื้อหามีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน 

5121119 วิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต 
   การศึกษาค้นคว้า การคัดเลือกประเด็น หรือปัญหา
ทางการบริหารการศึกษาที่สนใจ ดำเนินการวิจัยภายใต้การ
ให้คำปรึกษาของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อหา
คำตอบที่เป็นแนวทางการแก้ปัญหา หรือเพ่ือสร้างองค์
ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

1306218 วิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต 
   การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็นหรือ
ปัญหาทางการบริหารการศึกษาตามที่ ผู้ เรียนสนใจ 
ดำเนินการวิจัยภายใต้การให้คำปรึกษาของคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์ เพ่ือหาคำตอบที่เป็นแนวทางการแก้ปัญหา 
สร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 
   ประเด็นเนื้อหามีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน 

5520101 คอมพิวเตอร์สำหรับ 3(2-2-5) 
   ความรู้ พ้ื น ฐาน เกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้
คอมพิวเตอร์ เน้นทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การ

6310101 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา2(2-1-3) 
   โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน การนำเสนองานเพาเวอร์
พ้อยท์ และรูปแบบอ่ืน ๆ การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ 

 
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การสืบค้น
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในสาขาวิชาต่างๆ 
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ใช้และการสืบค้นข้อมูลอินเตอร์เน็ต ความรู้เบื้องต้นในการ
ใช้โปรแกรมประยุกต์ในการบริหารงาน 

ต่าง ๆ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การสืบค้น
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในสาขาวิชาต่างๆ 
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5520202 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5) 
   ฝึกทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ เพ่ือการค้นคว้าวิจัย
ทฤษฎีและเทคนิควิธีการเขียนรายงานวิจัยและผลงานทาง
วิชาการ ตลอดจนการนำเสนอผลงานวิจัยต่อที่ประชุม
ระดับชาติและนานาชาติ 

6320202 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 2(2-1-3) 
   โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ การฟัง การพูด การ
สนทนา การโต้ตอบตามสถานการณ์ การอ่านบทความและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในแต่ละสาขาวิชา การเขียนบทความ 
บทคัดย่อ และการนำเสนอผลงานวิจัย 

 
   ประเด็นเนื้อหามีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน 

- 

1306102 การพัฒนาวิชาชีพของผู้บริหารการศึกษา  
3(2-2-5) 

   หลักการ แนวคิด ทฤษฎี จิตวิญญาณ อุดมการณ์ของ
ผู้บริหาร ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ การจัดการความรู้
เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา 
การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 

 
 
   เป็นรายวิชาใหม่ 

- 

1306208 คุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหารการศึกษา  
3 (2-2-5) 

   คุณ ธรรม จริยธรรมของวิชาชีพสำหรับผู้ บ ริห าร
การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาหลักธรรมาภิบาล 
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
 
   เป็นรายวิชาใหม่ 
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รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ประเด็นเพ่ิมเติม 

- 

1306215 การบริหารกิจการและกิจกรรมนักเรียน  
3 (2-2-5)  

   ทฤษฎี หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานกิจการ
และกิจกรรมนักเรียน การบริหารและพัฒนางานกิจการ
นักเรียน ภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษา การบริหาร
กิจกรรมเสริมหลักสูตร การพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน 
ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

 
 
   เป็นรายวิชาใหม่ 
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ตารางวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ตามรายวิชาเทียบกับสาระความรู้ตามมาตรฐานคุรุสภา พ.ศ. 2556 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ตามมาตรฐาน สมรรถนะตามมาตรฐาน ชือ่วิชา และคำอธิบายรายวิชา 
๑. การพัฒนาวิชาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 

(๑) จิตวิญญาณ อุดมการณ์ของผูบ้ริหาร 
(๒) การจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา 
(๓) ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ 
(๔) การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
 
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 
(๑) จติวิญญาณ อุดมการณ์ของผูบ้ริหาร 
(๒) การจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา 
(๓) ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ 
(๔) การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
(๑) มีอุดมการณ์ของผู้บริหารและแนวทางการพัฒนา
เป็นผู้บรหิารมืออาชีพ 
(๒) สามารถศึกษาวิจัยเพือ่พัฒนาวิชาชีพ 
 
 
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 
(๑) มีอุดมการณ์ของผู้บริหารและแนวทางการพัฒนา
เป็นผู้บรหิารมืออาชีพ 
(๒) สามารถศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
 

1306102 การพัฒนาวิชาชีพของผู้บริหารการศึกษา 
   หลักการ แนวคิด ทฤษฎี จิตวิญญาณ อุดมการณ์ของ
ผู้บริหาร ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ การจัดการความรู้
เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา การ
วิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 

๒. ความเป็นผู้นำทางวิชาการ ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
(๑) การเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม ผู้นำการ
เปลี่ยนแปลง พฤติกรรมผู้นำ ภาวะผู้นำ 
(๒) การระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา 
(๓) การนิเทศเพื่อพัฒนาครูใหจ้ัดการการเรียนรู้ของ
ผู้เรยีนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ 
(๔) การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้ง 
(๕) ปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพื่อนร่วมงาน 
(๖) ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศกึษากับชุมชน และ
ท้องถิน่ 

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
(๑) สามารถระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
(๒) สามารถบริหารการศึกษาและสร้างความสัมพันธ์
กับชุมชนและท้องถิ่นได ้
 
 
 
 
 
 

1306103 ภาวะผู้นำทางวิชาการและความเป็นมืออาชีพ
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

   ทฤษฎีภาวะผู้นำ บทบาท คุณลักษณะ พฤติกรรมของผู้นำ 
ผู้ น ำ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง  ก า ร พั ฒ น า ภ า ว ะ ผู้ น ำ 
การเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม การบริหารความเสี่ยง การ
บ ริ ห า ร ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง  ก า ร พั ฒ น า เพื่ อ น ร่ ว ม ง า น 
การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การบริหารงานระบบ
เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและ
ท้องถิ่น การนิเทศการศึกษา 

121 



116 
 

มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ตามมาตรฐาน สมรรถนะตามมาตรฐาน ชือ่วิชา และคำอธิบายรายวิชา 
 
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 
(๑) ผู้นำการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมผู้นำ ภาวะผู้นำ 
(๒) การระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา 
(๓) การบริหารงานระบบเครือข่าย 
(๔) การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้ง 
(๕) ปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพื่อนร่วมงาน 
(๖) การนิเทศการศึกษา 

 
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 
(๑) สามารถบริหารงานระบบเครอืข่าย 
(๒) สามารถบริหารการศึกษา และกำกับ ติดตาม 
ส่งเสริม และประเมินสถานศึกษา 

๓. การบริหารสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
(๑) ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และหน้าทีใ่นการ
บริหาร 
(๒) การบริหารงานวิชาการเพื่อคณุภาพและความ
เป็นเลิศ 
(๓) การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิง่แวดล้อมเพื่อ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู ้
(๔) นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการเรยีนรู ้
(๕) การบริหารงานบุคคล 
(๖) การบริหารงานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคาร
สถานท่ี 
(๗) กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการศกึษา และผู้บริหาร
สถานศึกษา 
(๘) การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
การบริหารสถานศึกษา 
 

 ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
(๑) สามารถกำหนดนโยบาย แผน กลยุทธ์ และนำไปสู่
การปฏิบัติใหส้อดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
(๒) เลือกใช้ทฤษฎี หลักการ และกระบวนการบริหาร
ให้สอดคล้องกับบรบิทมหภาคและภูมสิังคม 
(๓) สามารถบริหารงานวิชาการ บริหาร แหล่งเรียนรู้
และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1306101 ทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา 
   ทฤษฎี หลักการ และกระบวนการบริหารการศึกษา บริบท
และแนวโน้มการจัดการการศึกษา การสร้างวิสัยทัศน์การ
บริหารการศึกษา การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา กฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งกับการศึกษา 
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มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ตามมาตรฐาน สมรรถนะตามมาตรฐาน ชือ่วิชา และคำอธิบายรายวิชา 
 
๓. การบริหารการศึกษา 

 
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 
(๑) ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และหน้าท่ีในการ
บริหาร 
(๒) การบริหารองค์การ สำนักงาน และองค์คณะ
บุคคล 
(๓) การบริหารงานบุคคล 
(๔) กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการศกึษา และผู้บริหาร
การศึกษา 
(๕) นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการเรยีนรู ้
(๖) การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
การบริหารการศึกษา 

 
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 
(๑) กำหนดนโยบาย แผน กลยุทธ์ และนำไปสู่การ
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานทาง
การศึกษา 
(๒) เลือกใช้ทฤษฎี หลักการ และกระบวนการบริหาร
ให้สอดคล้องกับบรบิทมหภาคและภูมสิังคม 
(๓) สามารถบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการเรยีนรู ้

๔. หลักสูตร การสอน การวัด
และประเมินผลการเรียนรู ้
 
 
 
 
๔. การส่งเสริมคณุภาพ
การศึกษา 

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
(๑) พัฒนาหลักสตูรและหลักสตูรสถานศึกษา 
(๒) การจัดการเรยีนการสอนและการสอนเสรมิ 
(๓) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 
 
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 
(๑) การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
(๒) การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิง่แวดล้อมเพื่อ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู ้
(๓) การพัฒนาหลักสูตร และหลักสูตรสถานศึกษา 
(๔) การประเมินหลักสตูร 

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
(๑) สามารถพัฒนาหลักสูตรและบริหารการจัดการ
เรียนการสอนในแนวทางใหม่ได ้
(๒) ปฏิบัติการประเมิน และปรับปรุงการบริหาร
หลักสตูรและการจัดการเรยีนรู ้
 
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 
(๑) สามารถพัฒนาหลักสูตร ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเ้รียน 
(๒) ติดตาม ประเมินผล รายงาน และนำผลการ
ประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1306105 การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
   ความสำคัญของหลักสูตรและการสอน การพัฒนาหลักสูตร 
การทำหลักสูตรในสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน การ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
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มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ตามมาตรฐาน สมรรถนะตามมาตรฐาน ชือ่วิชา และคำอธิบายรายวิชา 
 

๕. กิจการและกิจกรรม
นักเรียน 

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
(๑) บริหารกิจกรรมเสริมหลักสตูรและกิจกรรม
นักเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้รู้จักการจดัการ
และคิดเป็น 
(๒) บริหารจดัการใหเ้กิดการพัฒนาทักษะชีวิตของ
ผู้เรยีน 
(๓) บริหารจดัการใหเ้กิดการดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน 
 

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
(๑) สามารถบริหารจัดการให้เกิดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
การดูแลช่วยเหลือผู้เรยีน 
(๒) สามารถส่งเสริมวินยั คุณธรรม จริยธรรม และ
ความสามัคคีในหมู่คณะ 

1306215 การบริหารกิจการและกิจกรรมนักเรียน 
   ทฤษฎี หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานกิจการและ
กิจกรรมนักเรียน การบริหารและพฒันางานกิจการนักเรียน 
ภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษา การบริหารกิจกรรมเสรมิ
หลักสตูร การพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน ระบบดูแล
ช่วยเหลือผูเ้รียน 

๖. การประกันคณุภาพ
การศึกษา 
 
 
 
 
๕. การประกันคณุภาพ
การศึกษา 
 
 
 
 

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
(๑) หลักการและกระบวนการในการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
(๒) การประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
 
 
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 
(๑) ระบบการประกันคณุภาพการศึกษาทั้งภายใน
และภายนอก 
(๒) การกำกับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา 

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
(๑) สามารถจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมนิภายนอก 
(๒) นำผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้เพื่อ
พัฒนาสถานศึกษา 
 
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 
(๑) สามารถกำกับติดตามการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
(๒) นำผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้เพื่อ
พัฒนาการศึกษา 

1306107 การประกันคุณภาพการศึกษา 
   หลักการ กระบวนการ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
การประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก
ของสถานศึกษา การกำกับติดตามการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๗. คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ 
 
 

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
(๑) หลักธรรมาภิบาล และความซือ่สัตยส์ุจรติ 
(๒) คุณธรรม และจรยิธรรมของวิชาชีพผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
 (๑) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีจิตสำนึกสาธารณะ
และเสียสละใหส้ังคม 
(๒) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

1306208 คุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหารการศึกษา 
   คุณธรรม จริยธรรมของวิชาชีพสำหรับผู้บรหิารการศึกษา
และผูบ้ริหารสถานศึกษา หลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
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มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ตามมาตรฐาน สมรรถนะตามมาตรฐาน ชือ่วิชา และคำอธิบายรายวิชา 
 
๖. คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ 

(๓) จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีคุรุสภากำหนด 
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 
(๑) หลักธรรมาภิบาล และความซือ่สัตยส์ุจรติ 
(๒) คุณธรรม และจรยิธรรมของวิชาชีพผู้บริหาร
การศึกษา 
(๓) จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีคุรุสภากำหนด 

 
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 
(๑) ปฏิบัติตนเป็นแบบอยา่งที่ด ีมจีิตสำนึกสาธารณะ
และเสียสละใหส้ังคม 
(๒) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
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ภาคผนวก ซ 
การกำหนดรหัสวิชาและข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนชั่วโมงในการจัดกจิกรรมแตล่ะวิชา 
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ภาคผนวก ฌ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา  

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2550  

------------------------------------  
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547  

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมครั้ งที่  11/2550 เมื่อวันที่  21  ธันวาคม 
2550 จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้  

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550”  

ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ภาคการศึกษา2550 เป็นต้นไป  
ข้อ 3 ในขอ้บังคับนี้  

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
“การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า การจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

บัณฑิต ระดับปริญญาโท ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และระดับปริญญาเอก  
“คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา”  หมายความว่า  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาแต่งตั้ง 
  “คณะกรรมการประจำสาขาวิชา”  หมายความว่า  คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาแต่งตั้ง 
  “คณาจารย์”  หมายความว่า  คณาจารย์ประจำซึ่งปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่
รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา หรือคณาจารย์พิเศษซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอนใน
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  “ผู้ทรงคุณวุฒิ”  หมายความว่า  บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้น ๆ ซึ่งอาจเป็นบุคคลภายนอกหรือภายในมหาวิทยาลัยก็ได้ 

“นักศึกษา”  หมายความว่า  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

ข้อ 4 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้  และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิด
ปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้ 
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หมวดที ่1  
ระบบการศึกษา 

 
ข้อ 5 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นการเรียนแบบสะสมหน่วยกิตในระบบทวิภาคและ

หรืออาจมีภาคการศึกษาฤดูร้อนอีกภาคหนึ่งก็ได้  ในแต่ละภาคการศึกษาจะต้องมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่า 15  สัปดาห์ และกรณีเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน  ให้กำหนดระยะเวลาศึกษาและจำนวนหน่วยกิตโดย
มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ 

ข้อ 6 การคิดหน่วยกิต  ให้คิดหน่วยกิตสำหรับรายวิชาต่าง ๆ ดังนี้  
(1) รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่

น้อยกว่า 15 ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค  
(2) รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่า

เท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค  
(3) การฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ

ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค  
(4) การทำโครงงานหรือกิจกรรมการศึกษาอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท ำ

โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต  ระบบ
ทวิภาค 

(5) การค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์  และวิทยานิพนธ์ที่ใช้เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า  45  
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ  1  หน่วยกิตระบบทวิภาค 

(6) ภาษาที่ใช้ในการศึกษารายวิชาอาจเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได้ 
 
 

หมวด  2 
หลักสูตรการศึกษา 

 
 ข้อ 7 โครงสร้างของหลักสูตร 
  (1) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรชั้นสูง มีจำนวนหน่วยกิต รวม
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  24  หน่วยกิต 
  (2) หลักสูตรปริญญาโท  ให้มีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต  
โดยแบ่งการศึกษาเป็น  2  แผน  คือ 

แผน ก  เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์  ดังนี้ 
   แบบ  ก 1  ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต  โดย
มหาวิทยาลัยอาจกำหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติม  หรือทำกิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ได้  โดยไม่นับ
หน่วยกิต  แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
   แบบ  ก 2  ทำวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต  และต้อง
ศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า  24  หน่วยกิต 
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แผน ข  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษา  โดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์  แต่ต้อง
ทำการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต  และไม่เกิน  6  หน่วยกิต 
  (3) หลักสูตรปริญญาเอก  เป็นหลักสูตรที่เน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิชาการและนัก
วิชาชีพชั้นสูงเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งแบ่งออกเป็น  2  แบบ  คือ 

แบบ 1  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย  โดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่  มหาวิทยาลัยอาจกำหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติม  หรือทำกิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ได้
โดยไม่นับหน่วยกิต  แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  ดังนี้ 

แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48  
หน่วยกิต 

แบบ 1.2 ผู้ข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72  
หน่วยกิต 

ทั้งนี้  วิทยานิพนธ์แบบ  1.1  และแบบ  1.2  จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 
แบบ 2  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย  โดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง

และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ  และศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม  ดังนี้ 
แบบ 2.1  ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโทจะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  36  

หน่วยกิต  และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 
แบบ 2.2  ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี  จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  48  

หน่วยกิต  และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า  24  หน่วยกิต 
ทั้งนี้  วิทยานิพนธ์แบบ  2.1  และแบบ  2.2  จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 

 
 ข้อ 8 ระยะเวลาการศึกษา 
  (1)  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  3  ปีการศึกษา 
  (2)  หลักสูตรปริญญาโท  ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  5  ปีการศึกษา 
  (3)  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 3  ปีการศึกษา 

(4)  หลักสูตรปริญญาเอก  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  8  ปีการศึกษา  ส่วนผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้วเข้าศึกษา
ต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน  6  ปีการศึกษา 

 
 

หมวด 3  
การรับเข้าเป็นนักศึกษาและสภาพนักศึกษา  

 
ข้อ 9 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

(1) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำสาขาวิชา
พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา 
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(2) หลักสูตรปริญญาโท รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก
สถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำสาขาวิชาพิจารณา
แล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา 

(3) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำ
สาขาวิชาพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา 

(4) หลักสูตรปริญญาเอก รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโท  
จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำสาขาวิชา
พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา 

ข้อ 10 การรับเข้าศึกษา  
(1) ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละสาขาวิชากำหนดเงื่อนไข วิธีการ และจำนวน

นักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพ่ือประกาศรับสมัครเข้าศึกษา  
(2) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ  9  แห่งข้อบังคับนี้เข้าศึกษา

ในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นกรณีพิเศษได้ต่อเมื่อบุคคลนั้นเป็นผู้ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา
เห็นชอบที่จะรับเข้าศึกษาโดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
สภามหาวิทยาลัยกำหนด 

(3) รายละเอียดในการดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ให้
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย  โดยคำแนะนำของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

(4) ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยจะต้องนำหลักฐานมา
รายงานตัว  เพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวันและเวลาที่กำหนดไว้  มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้า
ศึกษา 

(5) การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะศึกษาเกินกว่า  1  สาขาในเวลาเดียวกันไม่ได้  
ข้อ 11 สภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มี  2  ประเภท  คือ 

(1) นักศึกษาสามัญ ได้แก่ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง  

(2) นักศึกษาทดลองศึกษา ได้แก่ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ซึ่งคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาเห็นสมควรให้รับเข้าทดลองศึกษาก่อน โดยนักศึกษาทดลองการศึกษาจะเปลี่ยนสภาพเป็น
นักศึกษาสามัญได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เมื่อเรียนครบ 1 ภาคการศึกษาปกติ
แล้ว มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตและได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00  

ข้อ 12 การโอนหน่วยกิตรายวิชา  
(1) นักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอาจขอโอนหน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตรระดับ

เดียวกันที่ได้เคยเรียนมาแล้ว โดยนับหน่วยกิตรายวิชาที่ขอโอนมาเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยกิตในหลักสูตรที่
กำลังศึกษาได้โดยไม่ต้องเรียนรายวิชาที่เรียนมาแล้วไม่เกิน 5 ปี และจำนวนหน่วยกิตรายวิชาที่ขอโอนต้อง
ไม่เกินร้อยละ 40 ของจำนวนหน่วยกิตรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรที่รับโอน  

(2) การโอนหน่วยกติรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ข้อ 13 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  
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(1) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และกำลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐาน
เทียบเคียงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ตามข้อบังคับนี้  

(2) การโอนหน่วยกิตรายวิชาอาจกระทำได้ตามข้อ 12 
 
 

หมวด 4 
การลงทะเบียนรายวิชา  การค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์  

 
ข้อ 14 การลงทะเบียนวิชาเรียน  

 (1) นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนใดต้องได้รับความเห็นชอบจากคณาจารย์ที่ปรึกษา 
 (2) การลงทะเบียนวิชาเรียนแบ่งออกเป็น 3 ประเภท  คือ  การลงทะเบียนเพ่ือได้หน่วย

กิตและคิดค่าคะแนน  (Credit)  การลงทะเบียนเพ่ือได้หน่วยกิต แต่ไม่คิดค่าคะแนน (Non-Credit)  และ
การลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง (Audit) 

(3) ในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต และ
ไม่เกิน 15 หน่วยกิต 

การลงทะเบียนเรียนที่มีจำนวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ที่กำหนด  อาจทำได้โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรประจำสาขาวิชา  

(4) นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ำเพ่ือคิดคะแนนในวิชาที่ เคยลงทะเบียนและได้ผล
การเรียนตั้งแต่ระดับคะแนน B ขึ้นไปแล้วมิได้ เว้นแต่ในกรณีที่นักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตรแล้วแต่ได้
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.00 จะสามารถลงทะเบียนเป็นรายวิชาเรียนซ้ำเพ่ือคิดค่าคะแนนในรายวิชาที่
เคยลงทะเบียนและได้ผลเรียนต่ำกว่าระดับคะแนน B ได้  

(5)  นักศึกษาที่เรียนวิชาครบตามหลักสูตรรวมแล้วแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษาและนักศึกษา
ที่ลาพักการศึกษาจะต้องชำระเงินค่ารักษาสถานภาพตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  (6)  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาที่บรรจุอยู่ในแผนการเรียน  หรือเทียบเท่าในสถาบัน
อ่ืน ๆ เพ่ือนับเป็นวิชาตามแผนการเรียนได้   เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำสาขาวิชาโดยการอนุมัติของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
  (7)  นักศึกษาจะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังในรายวิชาใดต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา  และอาจารย์ผู้สอน  โดยจะลงทะเบียนได้ไม่เกิน  6  หน่วยกิต  ทั้งนี้ถ้ารายวิชาใดจำกัด
จำนวนผู้เข้าศึกษา  จะพิจารณารับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมฟังเป็นลำดับหลัง 
  (8)  การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็น
โมฆะและรายวิชาที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้นให้บันทึกเป็นตัวอักษร  W 
  (9)  อัตราค่าลงทะเบียน  ค่าธรรมเนียม  และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา การค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

ข้อ 15  การขอเพ่ิมและการถอนวิชาเรียน 
  (1)  การขอเพ่ิมวิชาเรียนจะกระทำได้ภายใน  2  สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา 



142 
 

  (2)  การขอถอนวิชาเรียน  จะกระทำได้ใน  2  กรณี  คือ 
   (ก)  กรณีการถอนวิชาเรียนภายใน  3  สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา  เมื่อได้รับ
อนุมัติการเพิกถอนแล้วนักศึกษาจะได้รับเงินค่าลงทะเบียนเรียนคืนและรายวิชานั้นจะไม่มีการบันทึกลงใน
ใบแสดงผลการศึกษา 
   (ข)  กรณีการถอนวิชาเรียนเมื่อพ้นกำหนด  3  สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา  
แต่ยังอยู่ก่อนกำหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า  1  สัปดาห์  เมื่อได้รับการอนุมัติการเพิกถอนแล้วนักศึกษา
จะไม่สามารถเรียกรับเงินค่าลงทะเบียนคืน  และรายวิชานั้นจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา  โดยมี
บันทึกอักษร  “W”  ในช่องผลการศึกษา 
  (3)  การเพิ่มและการถอนรายวิชาแต่ละครั้งต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

ข้อ 16 มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะงดการเรียนการสอนรายวิชาใดหรือทั้งภาคเรียนนั้นก็ได้โดยทำเป็น
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 17  การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาและการคืนสภาพนักศึกษา 

(1)  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามที่กำหนดในหลักสูตร แต่ยังไม่สำเร็จ
การศึกษาต้องชำระค่ารักษาสภาพนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดทุกภาคเรียนเพ่ือรักษาสภาพ
นักศึกษาจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา 

(2)  การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษา ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนสอบปลาย
ภาค 1 สัปดาห์ 

(3)  นักศึกษาสามารถคืนสภาพนักศึกษาได้ โดยยื่นคำร้องขอคืนสภาพนักศึกษาภายใน
สัปดาห์แรกของภาคเรียนที่ประสงค์จะคืนสภาพนักศึกษา ทั้งนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาของการเรียนของแต่ละ
หลักสูตร 
  ข้อ  18  การลงทะเบียนและทำการค้นคว้าอิสระหรือ ภาคนิพนธ์  และวิทยานิพนธ์ 
  (1)  นักศึกษาระดับปริญญาโทที่เรียนในแผน ก  แบบ ก 2  ซึ่งลงทะเบียนเรียนรายวิชา
มาแล้วมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต  จะสามารถลงทะเบียนทำวิทยานิพนธ์ได้ ซึ่งมีค่าเทียบ
ได้ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 
    แผน ก  แบบ ก 1  จะต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์  ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า  36  
หน่วยกิตในภาคเรียนแรก  มหาวิทยาลัยอาจกำหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอ่ืน
เพ่ิมข้ึนก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมผีลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  
  (2)  นักศึกษาระดับปริญญาโท ที่เรียนในแผน ข ซึ่งลงทะเบียนเรียนรายวิชามาแล้ว และมี
หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต  จะสามารถลงทะเบียนทำการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ได้ ซึ่ง
มีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
  (3)  นักศึกษาระดับปริญญาเอก  ที่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติแล้ว  จะสามารถลงทะเบียน
ทำวิทยานิพนธ์ได้ตามเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
   แบบ  1.1  จะต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าไม่น้อยกว่า 48  หน่วยกิต 
   แบบ  1.2  จะต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าไม่น้อยกว่า 72  หน่วยกติ 
   แบบ  2.1  จะต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกิต 
   แบบ  2.2  จะต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าไม่น้อยกว่า 48  หน่วยกิต 
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  (4)  หลักเกณฑ์   แนวปฏิบัติ   และวิธีการอ่ืนใดที่ จะนำไปใช้ ในการลงทะเบียน
ทำการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์  และวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 
 

หมวด  5 
การลาพัก  การรักษาสภาพ  การลาออก  และการพ้นสภาพของนักศึกษา 

 

 ข้อ  19  การลาพักการศึกษา  การรักษาสถานภาพและการลาออกของนักศึกษา 
  (1)  นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาพักการศึกษา  ต้องยื่นคำร้องแสดงเหตุผลความจำเป็นผ่าน
อาจารย์ที่ปรึกษา  เพ่ือเสนอให้ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาอนุมัติแล้วแจ้งต่องานทะเบียน
และประมวลผลมหาวิทยาลัยผ่านสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย  เพื่อทราบการลาพักการศึกษา 
  (2)  การลาพักการศึกษาให้ลาพักได้ไม่เกิน  2  ภาคการศึกษาติดต่อกัน 
  (3)  นักศึกษาผู้ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา  ต้องชำระค่าธรรมเนียมสำหรับรักษา
สถานภาพเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ลาพักการศึกษาภายในเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ว่าด้วยการรับจ่ายเงินเพ่ือจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
  (4)  นักศึกษาที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา  แต่ไม่มีหน่วยกิตของรายวิชาตามหลักสูตรที่ต้อง
ลงทะเบียนเหลืออยู่ต้องรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา 
  (5)  นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา  ให้ยื่นใบลาออกต่อสำนักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย  เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยแจ้งต่องานทะเบียนและประมวลผล 
 ข้อ  20  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
           นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้ 
   (1)  ตาย 
   (2)  ลาออก 
   (3)  สำเร็จการศึกษา 
   (4)  มหาวิทยาลัยมีคำสั่งให้ออกเนื่องจากประพฤติผิดระเบียบหรือข้อบังคับที่
มหาวิทยาลัยกำหนด 
   (5)  ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า  2.00  ในการประเมินทุกสิ้นภาคการศึกษา
ในช่วงที่ลงทะเบียนเรียนยังไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยกิตท้ังหมดของหลักสูตร 
   (6) ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า  2.50 เมื่อลงทะเบียนเรียนได้จำนวนหน่วย
กิตตั้งแต่  2  ใน  3  ของจำนวนหน่วยกิตทั้งหมดขึ้นไป  โดยไม่นับหน่วยกิตของการค้นคว้าอิสระหรือ ภาค
นิพนธ์  และวิทยานิพนธ์ 
   (7)  ใช้เวลาศึกษาครบตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ  9 
   (8)  สอบวัดคุณสมบัติ หรือสอบประมวลความรู้ หรือสอบการค้นคว้าอิสระ  หรือ
ภาคนิพนธ์  หรือสอบวิทยานิพนธ์ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษากำหนด 
   (9)  ต้องโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษหรือ
ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท 
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   (10)  ถูกลงโทษให้ออกจากการเป็นนักศึกษา  เมื่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
เห็นว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสม 
 ข้อ  21  การขอกลับเข้าเป็นนักศึกษา 
           นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ  27 (2)  และ ข้อ  27 (4)  อาจขอคืนสภาพ
เพ่ือกลับเข้าเป็นนักศึกษาได้  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษากำหนด 
 
 

หมวด  6 
การควบคุมคุณภาพการศึกษา 

 
 ข้อ  22 ให้หลักสูตรบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรมีอาจารย์ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้นจำนวนไม่น้อยกว่า  5  คน  ทำหน้าที่ควบคุมการศึกษาของนักศึกษาและรักษา
มาตรฐานทางวิชาการ  โดยต้องทำหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรหนึ่ง  และอาจเป็น
อาจารย์ประจำหลักสูตรที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันได้อีกไม่เกินหนึ่งหลักสูตรเท่านั้น  ทั้งนี้อาจารย์ประจำ
หลักสูตรที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร  อาจารย์ผู้สอน  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  และอาจารย์สอบ
วิทยานิพนธ์ต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
  (1)  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
   (ก)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร  มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  และต้องมีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่มิใช่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญาจำนวนอย่างน้อย  3  คน 
   (ข)  อาจารย์ผู้สอน  ต้องเป็นอาจารย์ประจำหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก
มหาวิทยาลัยที่มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทำ
วิจัยที่มิใช่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
  (2)  ปริญญาโท 
   (ก)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจำนวนอย่างน้อย  3  คน 
   (ข)  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  แบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คือ 
   อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  ต้องเป็นอาจารย์ประจำมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่มิใช่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
   อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  ต้องเป็นอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ไม่ต่ำกว่ารองศาตราจารย์
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา  ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยเป็นเหตุให้อาจารย์ที่ปรึกษาหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
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ได้  คณะกรรมการประจำสาขาวิชาอาจเสนออธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้ลงนามแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักได้  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
   (ค)  อาจารย์ผู้ สอบวิทยานิพนธ์   ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจำและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  อาจารย์ประจำและผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า  หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน  และต้องมีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
   (ง)  อาจารย์ผู้สอน  ต้องเป็นอาจารย์ประจำหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก
มหาวิทยาลัยมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและ
การทำวิจัยที่มิใช่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
  (3)  ปริญญาเอก 
   (ก)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจำนวนอย่างน้อย  3  คน 
   (ข)  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  แบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คือ 
   อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  ต้องเป็นอาจารย์ประจำมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่มิใช่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 
   อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  ต้องเป็นอาจารย์ประจำหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  และต้องมีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่มิใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
   (ค)  อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  ต้องเป็นอาจารย์ประจำหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  และต้องมีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่มิใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
   (ง)  อาจารย์ผู้สอน  ต้องเป็นอาจารย์ประจำหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมีคุณวุฒิไม่
ต่ำกว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  และต้องมีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญา 
   การแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์  อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  และอาจารย์ผู้สอน  ให้เสนออธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดี
มอบหมายเป็นผู้ลงนามแต่งตั้งตามคำแนะนำของคณะกรรมการประจำสาขาวิชา 
 ข้อ  23  ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ 
  (1)  อาจารย์ประจำแต่ละคนจะเป็นประธานและ/หรือกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทและ/หรือปริญญาเอกในคราวเดียวกันได้ไม่เกิน  5  คน  หากหลักสูตรใดมี
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อาจารย์ประจำที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า  5  คน  ให้อยู่ ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน  10  คน 
  (2)  อาจารย์ประจำ  1  คน  ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ของ
นักศึกษาปริญญาโทได้ไม่เกิน  15  คน 
  (3)  หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ให้คิด
สัดส่วนจำนวนนักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์  1  คน  เทียบได้กับจำนวนนักศึกษาที่ทำการค้นคว้ าอิสระหรือ
ภาคนิพนธ์  3  คน  ทั้งนี้ให้นับรวมนักศึกษาที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาท้ังหมดในเวลาเดียวกัน 
  (4)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้า
อิสระหรือภาคนิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  การค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์  และ/หรือ
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย 

ข้อ  24  การควบคุมวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์ 
(1)  ระดับปริญญาโท 

   (ก)  นักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตรแผน ก  จะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย  ตามข้อเสนอของคณะกรรมการประจำสาขาวิชาและ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจำนวน  1  คน  ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักอาจพิจารณาขอเสนอ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมได้อีก  1  คน 
   (ข)  การสอบวิทยานิพนธ์แต่ละครั้งให้อธิการบดีหรือผู้ที่ ได้รับมอบอำนาจ  
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ตามคำแนะนำของคณะกรรมการประจำสาขาวิชาจำนวนไม่น้อยกว่า  
3  คน  ประกอบด้วย  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  อาจารย์ประจำหลักสูตร  และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยอีกอย่างน้อย  1  คน  เป็นกรรมการ  ทั้งนี้ให้แต่งตั้งกรรมการที่มิใช่อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ของผู้สอบคนหนึ่งเป็นประธานการสอบ 
   (ค)  ในการสอบวิทยานิพนธ์จะต้องมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกรวมอยู่ด้วย
ทุกครั้ง  จึงจะถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์  ถ้ากรรมการไม่ครบตามจำนวนดังกล่าวข้างต้นให้เลื่อน
กรรมการสอบออกไป  ในกรณีที่จำเป็นอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได้โดยคณะกรรมการประจำสาขาวิชา
เสนอชื่อให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้ลงนามแต่งตั้งซ่อมกรรมการได้  ทั้งนี้จะต้องกำหนด
วันสอบครั้งใหม่ให้มีระยะห่างพอสมควรแก่การที่กรรมการที่แต่งตั้งซ่อมข้ึนใหม่จะมีเวลาอ่านวิทยานิพนธ์ได้ 
   (ง)  การดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์   ต้องประกอบด้วยการตรวจอ่าน
วิทยานิพนธ์  การประชุมปรึกษาระหว่างกรรมการในวันสอบ  การทดสอบความรู้นักศึกษาด้วยการซักถาม
หรือด้วยวิธีใด ๆ จึงจะถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์  โดยการสอบผ่านวิทยานิพนธ์ต้องได้รับมติจาก
กรรมการ  2  ใน  3    และให้ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์รายงานผลการสอบผ่านไปยังงาน
ทะเบียนและประมวลผลภายใน  15  วันนับจากวันสอบ 
  (2)  ระดับปริญญาเอก 
   (ก)  ให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดี
หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจตามคำแนะนำของคณะกรรมการประจำสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  1  คน  และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  1  คน  
ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักอาจเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ิมได้อีก  1  คน 
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   (ข)  การสอบวิทยานิพนธ์แต่ละครั้งให้ เสนออธิการบดีหรื อผู้ที่อธิการบดี
มอบหมายเป็นผู้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ตามคำแนะนำของคณะกรรมการประจำ
สาขาวิชา  จำนวน  5 คน  หรืออย่างมากไม่เกิน  7 คน  ประกอบด้วย  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  2  
หรือ  3  คน อาจารย์ประจำหลักสูตร  2  หรือ  3 คน  และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันอีกอย่างน้อย  1  คน  
เป็นกรรมการ  ทั้งนี้ให้แต่งตั้งกรรมการที่มิใช่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของผู้สอบคนหนึ่งเป็นประธาน
การสอบ 
   (ค)  ในการสอบวิทยานิพนธ์จะต้องมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกรวมอยู่ด้วย
ทุกครั้ง  พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมฟังจึงจะถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์  ถ้ากรรมการไม่
ครบตามจำนวนดังกล่าวข้างต้น  ให้เลื่อนการสอบออกไป  ในกรณีที่จำเป็นอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได้
โดยคณะกรรมการประจำสาขาวิชาเสนอชื่อให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้ลงนามแต่งตั้ง
ซ่อมกรรมการได้  ทั้งนี้จะต้องกำหนดวันสอบครั้งใหม่ให้มีระยะห่างพอสมควรแก่การที่กรรมการที่แต่งตั้ง
ซ่อมข้ึนใหม่จะมีเวลาตรวจอ่านวิทยานิพนธ์ได้ 
   (ง)  การดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์   ต้องประกอบด้วยการตรวจอ่าน
วิทยานิพนธ์  การประชุมปรึกษาระหว่างกรรมการในวันสอบ  การทดสอบความรู้นักศึกษาด้วยการซักถาม
หรือด้วยวิธีใด ๆ จึงจะถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์  โดยการสอบผ่านวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับมติจาก
กรรมการ  2  ใน  3  และให้ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์รายงานผลการสอบไปยังงานทะเบียน
และประมวลผลภายใน  15  วันนับจากวันสอบ 
   (จ)  นักศึกษาสามารถใช้ภาษาไทย  หรือต่างประเทศในการเขียนวิทยานิพนธ์ได้
ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
   (ฉ)  นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ทำวิทยานิพนธ์ต้องจัดทำแผนการดำเนินงาน  และ
รายงานความก้าวหน้าภาคเรียนละ  2  ครั้ง  เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  และคณะกรรมการ
ประจำสาขาวิชา 

ข้อ  25  การควบคุมและการสอบการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ 
 (1)  นักศึกษาตามหลักสูตรแผน ข  จะต้องมีคณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหรือ

ภาคนิพนธ์ที่อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้ลงนามแต่งตั้งจากอาจารย์ประจำหลักสูตรตาม
คำแนะนำของคณะกรรมการประจำสาขาวิชาจำนวน  1  หรือ  2  คน  ในกรณีที่มี  2  คน  ให้แต่งตั้งคน
หนึ่งเป็นประธานกรรมการ  โดยมีหน้าที่พิจารณาเค้าโครงการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์และให้คำปรึกษา
แนะนำเกี่ยวกับการค้นคว้าวิจัยของนักศึกษาในกรณีที่มีอาจารย์พิเศษเป็นกรรมการต้องมีอาจารย์ประจำอีก  
1  คน  เป็นกรรมการร่วม 

 (2)  ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบการ
ค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ตามคำแนะนำของคณะกรรมการประจำสาขาวิชา  ประกอบด้วยกรรมการที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์และอาจารย์บัณฑิตศึกษาและ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า  1  คน
เป็นกรรมการ 

 (3)  การสอบการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ คณะกรรมการสอบต้องประกอบด้วย  
ประธานกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์และกรรมการอ่ืน ๆ อย่างน้อย  1  คน  จึงจะ
ถือว่าการสอบนั้นสมบูรณ์  ถ้ากรรมการไม่ครบจำนวนดังกล่าวข้างต้นให้เลื่อนการสอบออกไป  ในกรณี
จำเป็นอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบ ให้คณะกรรมการประจำสาขาวิชาเสนอชื่อให้อธิการบดีหรือผู้ที่
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อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้ลงนามแต่งตั้งกรรมการแทนได้  ทั้งนี้จะต้องกำหนดวันสอบครั้งใหม่ให้มี
ระยะเวลาห่างกันพอสมควรแก่การที่กรรมการที่แต่งตั้งซ่อมใหม่จะมีเวลาตรวจอ่านการค้นคว้าอิสระหรือ
ภาคนิพนธ์ได้ 

 การสอบการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ประกอบด้วย  การตรวจอ่าน การประชุมปรึกษา
ระหว่างระหว่างกรรมการในวันสอบ  การทดสอบความรู้นักศึกษาด้วยการซักถามหรือด้วยวิธีการใด ๆ จึง
จะถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์ 

ให้ประธานคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์รายงานผลการสอบไปยัง
งานทะเบียนและประมวลผลภายใน  15  วันนับจากวันสอบ 

 (4)  นักศึกษาสามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการเขียนการค้นคว้าอิสระ
หรือภาคนิพนธ์ได้ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 
 

หมวด 7 
การสำเร็จการศึกษา 

 
 ข้อ  26  การสำเร็จการศึกษา 
           นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาได้ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี  และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  (1)  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงต้องเรียน
ครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในหลักสูตรและต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า  3.00  จากระบบ  
4  ระดับคะแนน 
  (2)  นักศึกษาระดับปริญญาโท  แผน ก  แบบ ก 1  ต้องเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน
การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย  โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งและผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับ
การตีพิมพ์  หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม  (Proceeding) 
  (3)  นักศึกษาระดับปริญญาโท  แผน ก  แบบ ก 2  ต้องศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่
กำหนดในหลักสูตร  โดยจะต้องได้ระดับเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า  3.00  จากระบบ  4  ระดับคะแนน ต้องเสนอ
วิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย  โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และ
ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์  หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงาน
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม  (Proceeding) 

(4)  นักศึกษาระดับปริญญาโท  แผน ข  ต้องศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดใน
หลักสูตร  โดยจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า  3.00  จากระบบ  4  ระดับคะแนน  และสอบผ่านการ
สอบประมวลความรู้ (Comprehensive  Examination)  ด้วยข้อเขียนและหรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น  
พร้อมทั้งเสนอการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์และผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
  (5)  นักศึกษาระดับปริญญาเอกแบบ  1  ต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย  1  
ภาษาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในประกาศของมหาวิทยาลัย  สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ   
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(Qualifying  Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิ์ขอทำวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบ
ปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด และผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  หรืออย่าง
น้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง  (Peer  Review)  ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้น 
  (6)  นักศึกษาระดับปริญญาเอกแบบ  2  ต้องศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดใน
หลักสูตร  โดยจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า  3.00  จากระบบ  4  ระดับคะแนน  สอบผ่าน
ภาษาต่างประเทศอย่างน้อย  1  ภาษาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด  สอบผ่านการ
สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying  Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิ์ขอทำวิทยานิพนธ์  เสนอวิทยานิพนธ์ และ
สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด และผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับ
การตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer  Review) ก่อนการตีพิมพ์  และเป็น
ทีย่อมรับในสาขาวิชานั้น 
  (7)  นักศึกษาระดับปริญญาโท  แผน ข  ที่ส่งการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์  นักศึกษา
ปริญญาโท  แผน ก และนักศึกษาปริญญาเอกท่ีส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์พร้อมหลักฐานการนำเสนอ 
 
 

หมวด 8 
การขอรับปริญญา 

 

 ข้อ  27  การขอรับปริญญา 
  (1)  นักศึกษาผู้คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา  ให้ยื่นคำร้องแสดงความ
จำนงขอสำเร็จการศึกษาต่องานทะเบียนและประมวลผลของมหาวิทยาลัยล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือนก่อน
สิ้นภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร 
  (2)  นักศึกษาที่จะได้รับพิจารณาเสนอชื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต้องมี
คุณสมบตัิดังนี้ 
  (ก)  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามข้อ  27 
  (ข)  ไม่ค้างชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
  (ค)  เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
 ข้อ 28 การให้ปริญญา มหาวิทยาลัยโดยสภาวิชาการจะพิจารณานักศึกษาที่ได้ยื่นความจำนงขอรับ
ปริญญา มีคุณสมบัติตามข้อ 27 และมีความประพฤติดี เพ่ือเสนอขออนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย 
 ข้อ 29 การใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับของทางราชการที่เกี่ยวกับการนั้นโดย
อนุโลม หากไม่มีข้อบังคับ ระเบียบของทางราชการให้ขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
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บทเฉพาะกาล 
 

  ข้อ  30  สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในหลักสูตรหนึ่งก่อน
ข้อบังคับนี้ประกาศใช้ ให้ใช้ข้อบังคับเดิมไปจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  
รวมทั้งแนวทางการบริหารหลักสูตรให้ถือปฏิบัติตามแนวเดิมไปจนกว่าจะมีการปรับปรุงหลักสูตร 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2550 

 
(ศาสตราจารย์พรชัย มาตังคสมบัติ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 


